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Geluid
• Uitgangsvermogen: 2 x 150 W muziekvermogen
• Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, 

Digital Sound Control 4 modi, Virtual 
Environment Control

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: 2 inch tweeter, Drie ingangen, 

5,25 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem, 
Afneembare luidsprekergrills

Audio afspelen
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, 

MP3-CD
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 99 nummers, 

Herhaal nummer/disc/programma, Shuffle
• Ladertype: Automatisch, Lade
• Aantal discs: 5
• PC Link-afspeelmodus: Meegeleverde Music 

Match-software, MP3 navigatie via 
afstandsbediening, Weergave van nummer en 
afspeellijst, Draadloze Wi-Fi-aansluiting

Tuner/ontvangst/transmissie
• Automatisch digitaal afstemmen
• RDS: Nieuws, Programmatype, Radiotekst, RDS-

klokinstelling, Zendernaam
• Voorkeurzenders: 40
• Radioband: FM-zender, MW
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan, 

Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit
• Aux-ingang: Lijningang
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Andere aansluitingen: FM-antenne, MW-antenne
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 

(802.11b)

Gemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, 

Sleeptimer
• Klok: Op het hoofdscherm
• Schermtype: Wit FTD
• Energiebesparende stand-bystand: 0,5 watt
• Indicaties: DIM-modus

Accessoires
• CD-ROM: installatie-CD
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM/

MW-antenne, Draadloze USB-adapter
• Afstandsbediening: met 32 toetsen en 2 AA-

batterijen

Software
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox
• Netwerkinstelling
• Draadloze USB-adapter driver

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Ruimte op harde schijf: 50 MB
• PC-besturingssysteem: Windows 98 Tweede 

Editie, ME, 2000, XP
• Processor: Pentium 300 MHz of hoger
• USB: Vrije USB-poort

Afmetingen
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

175 x 285 x 247 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

525 x 400 x 414 mm
• Afmetingen van set (B x H x D): 

175 x 285 x 340 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 13 kg
•

Micro audiosysteem
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