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Dźwięk
• Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2x150 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz 

klasy „D”, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, 
Virtual Environment Control

Głośniki
• Główny głośnik: Wysokotonowy 2 cale, 3-drożny, 

Niskotonowy 5,25 cala, Zest. gł. z syst. Bass 
Reflex, Odłączane osłony głośników

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

MP3-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 99 

utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/płyty/prog., 
Odtwarzanie w kolejności losowej

• Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada
• Ilość płyt: 5
• Tryb odtw. za pomocą poł. PC Link: Dołączone 

oprogramowanie Musicmatch, Urucham. muzyki 
MP3 za pomocą pilota, Wyświet. ścieżka + info. 
listy odtw., Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• RDS: Wiadomości, Rodzaj programu, Radio Text, 

Zegar z funkcją RDS, Nazwa stacji
• Pamięć stacji: 40
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Możliwości połączeń
• Wejście AUX: Wejście liniowe
• Słuchawki: 3,5 mm
• Inne połączenia: Antena zakresu UKF, Antena 

zakresu fal ŚR.
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11b)

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: Biały FTD
• zasilanie Eco Power Standby: 0,5 W
• Wskaźniki: Tryb PRZYCIEMNIONY

Akcesoria
• CD-ROM: płyta instalacyjna
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający 

sieciowy, Antena zakresu UKF/ŚR., 
Bezprzewodowy interfejs USB

• Pilot zdalnego sterowania: 32-przyciskowy z 2 
bateriami AA

Oprogramowanie
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox
• Konfiguracja sieci
• Sterownik bezprzew. karty siec. USB

Wymagania systemowe
• napęd CD-ROM
• Pojemność dysku twardego: 50 MB
• System operacyjny komputera: Windows 98 SE, 

2000, ME, XP
• Procesor: Klasy Pentium 300 Mhz lub szybszy
• USB: Wolny port USB

Wymiary
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

175 x 285 x 247 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

525 x 400 x 414 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

175 x 285 x 340 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 13 kg
•

Mikrowieża Hi-Fi
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