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Zvuk
• Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 150 wattov
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač 

triedy "D", 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, 
Virtual Environment Control

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2" výškový reproduktor, 3-

smerový, 5,25" basový reproduktor, Systém repr. 
Bass Reflex, Odnímateľné mriežky na 
reproduktory

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: 99 programovateľných 

stôp, Zopakovať jednu/disk/program, Náhodné 
prehrávanie

• Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
• Počet diskov: 5
• PC Link mód: Pribalený softvér Musicmatch, 

Ovládanie MP3 hudby cez diaľ ovl., Zobrazenie 
skladby a zoznamu, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Automatické digitálne ladenie
• RDS: Správy, Typ programu, Rádio Text, 

Nastavenie hodín RDS, Názov stanice
• Predvolené stanice: 40
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie, 

Jednoduché nastavenie (Plug & Play)

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

(802.11b)

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: Biely FTD
• Ekonomické pohot. napájanie: 0,5 wattu
• Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo
• Disk CD-ROM: inštalačný disk
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Anténa FM/MW, 
Bezdrôtový adaptér USB

• Diaľkové ovládanie: 32-tlačidlový s 2 x AA 
batériami

Softvér
• Program Music Match Jukebox: Program Music 

Match Jukebox
• Nastavenie siete
• Ovládač adaptéra bezdrôtového USB

Systémové požiadavky
• Mechanika CD-ROM
• Miesto na pevnom disku: 50 MB
• Operačný systém počítača: Windows 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Procesor: Pentium Class 300Mhz alebo lepší
• USB: Voľný port USB

Rozmery
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

175 x 285 x 247 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

525 x 400 x 414 mm
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

175 x 285 x 340 mm
• Váha vrátane balenia: 13 kg
•
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