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• Potência de saída: 2x200W RMS
• Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe 

"D", MAX Sound, Reforço dinâmico de graves, 
Controle de som digital, Controle de ambiente 
virtual, Sons de jogos, MIX-IT

Alto-falantes
• Alto-falante principal: 3 vias, Caixas acústicas Bass 

Reflex, Woofer de 6,5", Grades destacáveis p/ 
caixas acústicas, Tweeter de 2", Piezo

• Número de alto-falantes: 2

Reprodução de áudio
• Número de discos: 5
• Tipo de carregador: Trocador de bandejas de 

disco
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, Localizar Próxima Faixa/Faixa 
Anterior, Repetir/uma/tudo/programa, Repetir 
um/disco/programa, Programação de 99 faixas

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonia digital automática
• Bandas de sintonia: FM Estéreo, MW
• Recursos de sintonia: Autogravação, Fácil 

Instalação (Plug & Play)
• Pré-sintonia de estações: 40

Conectividade
• Aux in: Entrada Line in, Gameport
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Outras conexões: Saída Vídeo Composto (CVBS), 

Antena FM, Antena MW

Praticidade
• Alarmes: CD despertador, Rádio despertador, 

Desligamento automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: FTD
• Eco Power Standby: 1 watt

Acessórios
• Controle remoto: 32 teclas com 2 pilhas AA
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação CA, 

Antena FM/MW, Cabo de vídeo

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

265 x 322 x 396 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 

345 x 322 x 240 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

544 x 726 x 398 mm
• Peso, incluindo embalagem: 21 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 - 240V, 50/60 Hz
• Consumo de energia em standby: < 1 W
•
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