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Dźwięk
• Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2x10 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Incredible Surround, 4 

tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne 
wzmocnienie basów

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

syst. Bass Reflex

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/

wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, 
Odtw. MP3-CD z funkcją prog. 10 utworów, 
Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów

• Sposób ładowania: Góra
• technologia magnetofonów kasetowych: 

Mechaniczna
• Tryby odtwarzania kasety: Elektroniczna regulacja 

prędkości

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

automatyczny poziom nagrywania, 
zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji

Możliwości połączeń
• Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF, Antena 

zakresu fal ŚR.

Wygoda
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: LCD
• Kolor podświetlenia: Pomarańczowy

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Antena na fale DŁ./ŚR.
• Pilot zdalnego sterowania: 21-przyciskowy

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

148 x 235 x 258 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

142 x 235 x 212 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

446 x 312 x 342 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 7,3 kg
•
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