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• 10 ώ
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Kαι έχ
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D
ωρηµένο design και υπέροχο ήχο

σµένο για όποιον εκτιµά την προηγµένη τεχνολογία και το στυλ, αυτό το ηχοσύστηµα 

ψότητα και ποιότητα. Παραδοθείτε στην τελειότητα του ήχου και απολαύστε τη 

κή ποιότητα από το MP3/WMA-CD µε τα ισχυρά, δυναµικά ηχεία.

υτίστε την ηχητική σας εµπειρία
ιακός ενισχυτής Class ‘D’ για ποιοτική απόδοση ήχου
ίτερ νεοδυµίου τύπου Ribbon για εντυπωσιακή πιστότητα ήχου
ηµα ηχείων µε ανάκλαση µπάσων ηχείων 2 δρόµων µε αποσπώµενες γρίλιες
W RMS/ 2x150W ισχύς µουσικής

σότερες ώρες ακρόασης, µεγαλύτερη απόλαυση
ρες µουσικής MP3-CD ή 20 ώρες WMA-CD

ρµοσµένες ρυθµίσεις ήχου
dible Surround™ για µεγαλύτερη απόλαυση ήχου
χος πρίµων και µπάσων για ρύθµιση των υψηλών και χαµηλών τόνων

ει απίθανο ήχο
ψά ηχεία µε φινίρισµα από ξύλο
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Ήχος
• Ισχύς: Ισχύς 2x150 watt
• Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Έλεγχος 

πρίµων και µπάσων, Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης 
"D"

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: 2 δρόµων, Σύστηµα ηχείων µε 

ανάκλαση µπάσων, Γούφερ 5,25", Τουίτερ τύπου 
Ribbon, Αποσπώµενες γρίλιες ηχείων

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: ∆υνατότητα 

προγραµµατισµού 99 κοµµατιών, Επανάληψη/ένα/
όλα/πρόγραµµα, Λειτουργία Shuffle

• Υποστήριξη ID3-tag: ναι
• Τύπος µονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος, 

Θήκη δίσκων
• Τεχνολογία κασετοφώνων: Full Logical
• Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: Αυτόµατη 

αντιστροφή, Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας, 
Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας, Μετρητής 
κασέτας

Εγγραφή ήχου
• Μέσα εγγραφής: Κασέτα
• Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Αυτόµατος έλεγχος 

στάθµης εγγραφής, Συγχρονισµένη έναρξη για 
εγγραφή CD, Εγγραφή µε ένα άγγιγµα

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW

• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός: ναι
• RDS: Όνοµα σταθµού, Τύπος προγράµµατος, 

Radio Text, Ρολόι RDS, Ειδήσεις
• Προρυθµίσεις σταθµών: 40
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόµατη αποθήκευση, 

Εύκολη εγκατάσταση (Plug & Play)

Συνδεσιµότητα
• Είσοδος Aux: Είσοδος
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM, Κεραία MW

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι µε CD, Ξυπνητήρι 

ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι κασετόφωνο, Snooze, 
Χρονοδιακόπτης αυτόµατης διακοπής 
λειτουργίας

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: Λευκή FTD
• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM
• Eco Power Standby: 0,5 watt

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος AC, Κεραία FM/MW
• Τηλεχειριστήριο: 32 πλήκτρων µε 2 µπαταρίες AA

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 17" x 252 x 350 χιλ.
• ∆ιαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

17" x 252 x 215 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

524 x 353 x 408 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 12,9 κ.
•
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 Class ‘D’ λαµβάνει το αναλογικό 
 ψηφιακό και το ενισχύει 
µα περνά µέσα από ένα φίλτρο 
αράγει τον τελικό ήχο. Η 
ξοδος διαθέτει όλα τα 
φιακού ήχου, 
της βελτιωµένης ποιότητας ήχου. 
ενισχυτής Class ‘D’ διαθέτει 
αποδοτικότητα συγκριτικά µε τους 
ές AB. Αυτή η υψηλή 
εται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο 
λάχιστο χώρο.

 σύστηµα Micro
ύπου Ribbon είναι ένα µονοπολικό 
γει δυναµικό και καθαρό ήχο από 
υργία που χρησιµοποιείται συχνά 
ατα ήχου για την αναπαραγωγή 
ητας. Οι συµβατικοί κώνοι και τα 
ονται στην αρχή του 
 πηνίου, ενώ το µονοπολικό 
υ Ribbon εκπέµπει υψηλές 

κτινοβολία 180 µοιρών. Με αυτόν 
σθητά το εύρος του φάσµατος του 
υς τόνους και διευρύνεται το 
ο, καθαρό και φυσικό ήχο, ακόµα 
ατα µικρού µεγέθους.

-CD ή WMA-CD
λογία συµπίεσης, µε την οποία 
 µουσικής µπορούν να γίνουν έως 
α. Σε έναν µόνο δίσκο CD 
αι 10 ώρες µουσικής. Το MP3 
ρµά συµπίεσης ήχου που 
δίκτυο. Το Windows Media Audio 
ά ψηφιακών αρχείων µεγάλης 
osoft για εξαιρετικό ήχο από 
νουν το µισό χώρο στο δίσκο και 
 χρόνο. Σε ένα CD αποθηκεύονται 
ής µουσικής WMA σε ρυθµό 64 

d™
 είναι µια τεχνολογία ήχου της 
ντυπωσιακά το ηχητικό πεδίο για 
ο. Mιξάρει τους ήχους των 
χείων αυξάνοντας την αίσθηση 

ρος τον αναπαραγόµενο ήχο. Αυτή 
λτιστοποιεί την στερεοφωνική 
ί µια φυσικότερη ηχητική 
 Surround σάς επιτρέπει να έχετε 
βάλλοντος ήχου µε µεγαλύτερο 
ίς τη χρήση πρόσθετων ηχείων.

ι µπάσων
 είναι λειτουργίες equalizer, οι 
ηλές και χαµηλές συχνότητες του 
ίµα ρυθµίζουν την ενίσχυση των 
σικής, ενώ τα µπάσα ελέγχουν την 
 τόνων. Με τη χρήση των 
αι κάτω βέλη, ο ακροατής µπορεί 
ει µε εύκολο τρόπο την έµφαση 
ν τόνων ή να αφήσει τα πρίµα και 
ε να αναπαραχθούν οι αρχικές 
 Έλεγχος πρίµων και µπάσων σας 
 ακούσετε µουσική µε τον τρόπο 
ϊόντος
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