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Zvuk
• Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x10 wattov
• Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho 

ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2-smerný, Systém repr. Bass 

Reflex, 3" basový reproduktor, Piezoelektrický 
výškový reproduktor

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: 40-programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, 
Náhodné prehrávanie

• Podpora ID3 textu: áno
• Typ zásobníka: Predný, Motorizovaná

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Automatické digitálne ladenie: áno
• RDS: Názov stanice, Typ programu, Rádio Text
• Predvolené stanice: 40
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: Vstup
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW

Užitočná funkcia
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: displej LCD
• Farba podsvietenia: Modré
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW, 2 

skrutky pre upevnenie na stene
• Diaľkové ovládanie: 23 tlačidlové s batériami

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

250 x 245 x 96 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

166 x 245 x 90 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

330 x 313 x 303 mm
• Váha vrátane balenia: 5,6 kg
•
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