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• Potência de saída: 2x2W RMS
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves

Alto-falantes
• Alto-falante principal: Woofer de 3 pol.

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reprodução de discos: Programação de 

20 faixas, Repetir/um/tudo/programa
• Tipo de carregador: Parte superior
• Tecnologia do toca-fitas: Mecânica
• Modos de reprodução de fita: Parada automática 

total

Gravação de áudio
• Mídia de gravação: Fita
• Aprimoramento de gravação de fitas: Gravação de 

CD com início sincronizado

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW

Conectividade
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Outras conexões: Antena de FM espiral fixa, 

Antena MW

Praticidade
• Tipo de display: Tela de cristal líquido

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

168 x 223 x 220 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 

120 x 223 x 204 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

495 x 301 x 284 mm
• Peso, incluindo embalagem: 5 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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