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Som
• Potência de saída: 2x30W RMS
• Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 

modos, Reforço dinâmico de graves - 3 fases

Alto-falantes
• Alto-falante principal: Bidirecional, Tweeter de 2", 

Woofer de 5,25", Caixas acústicas Bass Reflex
• Número de alto-falantes: 2

Reprodução de áudio
• Tecnologia do toca-fitas: Lógica completa
• Modos de reprodução de fita: Retrocesso rápido/

Retrocesso
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3
• Modos de reprodução de discos: Programação de 

99 faixas, Repetir um/disco/programa, Reproduzir 
aleatoriamente (Shuffle)

• Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs
• Número de decks: 2
• Número de discos: 3

Gravação de áudio
• Aprimoramento de gravação de fitas: Nível de 

Gravação Automático, Gravação de CD com 
início sincronizado

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonia digital automática
• Pré-sintonia de estações: 40
• Faixas do sintonizador: FM, MW
• Recursos de sintonia: Gravação automática, Fácil 

Instalação (Plug & Play)

Conectividade
• Aux in: Entrada Line In
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Outras conexões: Antena FM, Antena MW

Praticidade
• Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, 

Timer de desligamento automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: FTD
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, 

Antena FM/MW
• Controle remoto: 21 teclas

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

265 x 310 x 367 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 

248 x 310 x 195 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

611 x 411 x 440 mm
• Peso, incluindo embalagem: 15,6 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: < 3 W
•
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