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Ääni
• Lähtöteho: 2 x 100 watin musiikkiteho
• Lähtöteho (RMS): 2 x 50 W
• Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, 4 tilan 

digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -
bassotehostus

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 4" bassokaiutin, 
Piezo-diskanttikaiutin, Irrotettavat kaiutinristikot

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden 
satunnaistoisto

• Levyn syöttö: Päältä ladattava
• kasettidekin tekniikka: Logiikkaohjattu
• Kasetin toistotilat: Elektroninen nopeudensäätö, 

Täysin automaattinen pysäytystoiminto, 
Nauhalaskuri

• ID3-tunnisteiden tuki

Äänen tallennus
• Tallennusväline: Nauha
• Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen 

synkronointitoiminto, Viritinnauhoituksen ajastin, 
automaattinen tallennustaso

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
• Automaattinen digitaaliviritys
• RDS: Aseman nimi, Radio-tekstitoiminto, Kellon 

RDS-asetus
• Pikavalinnat: 40
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät
• Aux-tulo: Linjatulo
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni
• USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, 

Kasettiherätys, Uniajastin
• Kello: Päänäyttö
• Eco-valmiustila: 1 W
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni
• Kaukosäädin: 21 näppäintä

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 175 x 252 x 305 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

170 x 252 x 214 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

528 x 351 x 400 mm
• Paino pakattuna: 10 8 kg
•
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