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 bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB

do dyspozycji najnowszy i najatrakcyjniejszy mikrozestaw Hi-Fi typu „2 w 1”, 

iem płyt DVD, WMA-CD i MP3-CD! Zrelaksuj się przy swoich ulubionych 

zyce. Nowy wymiar domowej rozrywki do Twojej dyspozycji!

gać swoje kinowe doznania
warzanie płyt DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
em Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

gać swoje muzyczne doznania
żliwia oglądanie zdjęć i słuchanie muzyki prosto z urządzenia USB.
cja głośności zapewniająca wzmocnienie głośności tonów niskich i wysokich
owa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
amiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
eofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem
 muzyczna 2x15 W RMS / 2x30 W

nały dźwięk i wygląd
ędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
anckie głośniki w drewnie
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Dźwięk
• Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2x15 W RMS / 

2x30 W
• Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej 

korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie 
basów, Głośność

• System dźwięku: Dolby Digital

Głośniki
• Główny głośnik: Niskotonowy 4 cale, Zest. gł. z 

syst. Bass Reflex, Pełny asortyment

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DivX, DVD-Video, Picture 

CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW

• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 
A-B, Kąt, Powiększenie, Odtwarzanie w 
zwolnionym tempie, Nadzór rodzicielski, PBC, 
Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie 
odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie od 
momentu zatrzymania

• Region DVD: 5

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z 

dźwiękiem MP3
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Picture CD

Odtwarzanie dźwięku
• technologia magnetofonów kasetowych: 

Mechaniczna
• Tryby odtwarzania kasety: Elektroniczna regulacja 

prędkości
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 

utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, 
Odtwarzanie w kolejności losowej

• Sposób ładowania: Szuflada, Napędzany silnikiem
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie 

przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/
wstrzymywanie, Poprzedni/następny, 
Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie 
wielokrotne, Odtwarzanie losowe, 
Zatrzymywanie

• Obsługa znaczników ID3

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: Taśma
• Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: 

zsynchronizowane nagrywanie z CD, 

automatyczny poziom nagrywania, Nagrywanie 
jednym przyciskiem

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 40
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji
• RDS: Zegar z funkcją RDS, Nazwa stacji, Radio 

Text, Rodzaj programu

Możliwości połączeń
• Wejście AUX: Wejście liniowe 3,5 mm
• Inne połączenia: Antena zakresu fal ŚR., Antena 

zakresu UKF, Wyjście subwoofera, Cyfrowe 
koncentryczne wyjście audio

• Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS 
(żółty cinch), S-Video (Hosiden)

• Słuchawki: 3,5 mm
• Złącza audio: Analogowe wyjście audio (L/R)
• USB: Host USB

Udogodnienia
• Budzenie: Wyłącznik czasowy, Budzenie 

nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Budzenie 
z urządzenia USB

• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: LCD
• zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Języki menu ekranowego: Holenderski, Rosyjski

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR., 

Kompozytowy przewód wideo (Y), Przewód 
zasilający sieciowy, Broszura gwarancyjna (cały 
świat)

• Pilot zdalnego sterowania: 40-przyciskowy z 
bateriami litowymi

• Skrócona instrukcja obsługi: Angielski, rosyjski
• Instrukcja obsługi: Angielski, Rosyjski

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

152 x 228 x 273 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

140 x 228 x 212 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

442 x 345 x 275 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 7,75 kg

Moc
• Zasilanie: 50 Hz, 230 V
•

Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
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w niskich i wysokich
tliwości w spektrum dźwięku są 
zalne dla ludzkiego ucha, 
 głośności. Włączenie funkcji 
mocnienie tonów niskich i 
ektować się bardziej 
tami dźwiękowymi.

dźwięku (DSCl)
cji dźwięku oferuje wybór 
anych ustawień korektora — 
a klasyczna — pozwalających na 
resów częstotliwości dla różnych 
żdy tryb wykorzystuje technologię 
lu automatycznego dostrojenia 

datnienia jego częstotliwości 
naczenie w danym stylu. Dzięki 
aniu balansu dźwięku do 

funkcja korekcji dźwięku pozwala 
rzyjemność ze słuchania muzyki.

cnienie basów
nie tonów niskich (DBB) to 
 uwydatnienie basów w nagraniu 
akresie ustawień głośności — od 
— za jednym naciśnięciem 
głośności na niskim poziomie 
tratę dolnych niskotonowych 
 Aby do tego nie dopuścić, można 
zmocnienie basów, które pozwala 
u nawet po ściszeniu.

l, wiodący światowy standard 
lokanałowego, wykorzystuje 
ha do naturalnego przetwarzania 
łyszy doskonałej jakości dźwięk 
zne otaczające tony.
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