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Lydavspilling
• Komprimeringsformat: PCM, MP3, WMA
• Avspillingsmodus for harddisk: Album, Sjanger, 

Spilleliste, Alle spor, Samme artist, Samme sjanger
• Streaming-modus for harddisk: Wi-Fi-streaming til 

fem stasjoner, "Mitt rom, min musikk", "Musikken 
følger meg", "Musikksending"

• ID3 Tag-støtte

Tilkoblingsmuligheter
• Tilkoblinger bak: Linjeutgang
• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11 g)
• Trådløs Universal Plug and Play: Aktivert
• Effekt: 220 V 50 Hz

Anvendelighet
• Bakbelysning

• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Øko-effektforbruk i standby: 1 watt
• Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk
• Signalstyrkeindikasjon

Tilbehør
• Batterier: 1 x Litium Coin Cell
• Fjernkontroll: korttype

Mål
• Mål, eske (BxDxH): 

285 mm B x 110 mm H x 280 mm D
• Vekt, hovedeske: 0,9 kg
• Produktmål (BxDxH): 

45 mm B x 145 mm H x 172 mm D
• Vekt, apparat: 0,8 kg
•

Trådløst musikkstasjon med trådløs streaming
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