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Ses
• Çıkış Gücü: 2x50 watt müzik çıkış gücü
• Ses Geliştirme: Incredible Surround, Dijital Ses 

Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Ses Sistemi: Dolby Digital, DTS Dijital Çıkış

Hoparlörler
• Ana Hoparlör: 2 yollu, 4" woofer, Bas Refleks 

Hoparlör Sistemi, Piezo tweeter, Hoparlör 
kapakları çıkartılabilir

video oynatma
• Çalma Ortamı: DVD+RW, DVD-Video, Video 

CD/SVCD, Resim CD'si
• DVD Bölgesi: 2
• Disk Çalma Modları: Zum, Ağır Çekim, 

Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, A-B 
Tekrarlama

müzik çalma
• Çalma Ortamı: WMA-CD, MP3-CD, CD-R, CD-

RW, CD
• Disk Çalma Modları: Programlanabilir 20 Parça, 

Tekrarlama/birini/hepsini/programlama, Rasgele 
Çalma (Shuffle)

• ID3 etiket desteği
• Yükleyici Türü: Üst
• Kaset Dek Teknolojisi: Logic
• Kaset Çalma Modları: Elektronik Hız Kontrolü, 

Tam Otomatik Durma, Kaset Sayacı

ses kaydı
• Kayıt Ortamı: Teyp
• Tape Kayıt Geliştirmesi: CD Eşzamanlı Kayıt 

Başlatma, Radyodan kayıt için zamanlayıcı, 
Otomatik Kayıt Seviyesi

Tuner/Alma/Verme
• Tuner Bantları: FM Stereo, MW
• Otomatik dijital istasyon bulma
• İstasyon hafızası: 40
• Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
• RDS: Radyo Metni, RDS Saat Ayarı, İstasyon Adı

Bağlanabilirlik
• Video Çıkış - Analog: SCART, Kompozit CVBS 

(sarı cinch), S-Video (Hosiden)
• Diğer bağlantılar: Aktif subwoofer ön çıkış, Dijital 

koaksiyel çıkış, Line out (hat çıkışı), FM Anteni, 
MW Anteni

• Aux girişi: 2x(Sol/Sağ)/ RCA
• Kulaklık: 3,5 mm

kolaylıklar
• Alarmlar: Uyku zamanlayıcısı
• Saat: Ana ekranda
• Görüntü Tipi: VFD ekranı
• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, 

Portekizce, Almanca
• Eco güç bekleme: 1 Watt

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: Kompozit video kablosu 

(Y), Ses Kablosu, FM/MW Anten
• Uzaktan kumanda: 45 tuşlu, 2xAA pil Fransızca

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 175 x 254 x 315 mm
• Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 

175 x 254 x 214 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

408 x 348 x 524 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 12,9 kg
•
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