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Som
• Potência de saída: Potência musical de 2x150 

watts
• Melhoramento do Som: Incredible Surround, 

Controlos de Graves e Agudos, Amplificador 
Digital de Classe "D"

Altifalantes
• Altifalante Principal: 2 sentidos, Sistema de 

Altifalantes de Graves, Woofer de 5,25", Ribbon 
Tweeter, Grelhas de altifalantes amovíveis

Reprodução de Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA
• Modos de Reprodução de Discos: 99 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Reprodução Aleatória

• Suporte de identificação ID3
• Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
• Tecnologia Deck de Cassetes: Full Logical
• Modos de Reprodução de Cassetes: Inversão 

automática, Controlo Electrónico de Velocidade, 
Paragem Automática Completa, Contador da 
cassete

Gravação de Áudio
• Suporte multimédia de gravação: Cassete
• Melhoramento de Gravação de Cassetes: Nível de 

Gravação Automático, Gravação Sincronizada de 
CDs, Gravação com um só toque

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM estéreo, MW

• Sintonização digital automática
• RDS: Nome da Estação, Tipo de Programa, Texto 

Rádio, Relógio RDS, Notícias
• Estações pré-sintonizadas: 40
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

Conectividade
• Entrada Aux: Entrada
• Auscultadores: 3,5 mm
• Outras ligações: Antena FM, Antena MW

Conveniência
• Alarmes: Alarme com CD, Despertador com 

Rádio, Alarme de cassete, Snooze, Temporizador
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: FTD branco
• Indicações: Modo DIM
• Standby para Poupança de Energia: 0,5 watt

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Antena FM/MW
• Telecomando: 32 teclas com pilhas 2xAA

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

175 x 252 x 350 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

175 x 252 x 215 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

524 x 353 x 408 mm
• Peso incl. Embalagem: 12,9 kg
•
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