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 CD koleksiyonunuzun tamamına erişin ve dinleyin. Sadece mevcut ses 

ağlayın ve artık müzik sizi evinizin her yerinde izlesin. Uzaktan Kumandası ve 

la kolay gezinme

ız dinleme keyfi, kablosuz olarak
ik Merkezi ve İstasyonlar arasında kablosuz müzik akışı
lu kullanıcı erişimi 5 adete kadar istasyon akışı sağlar
en UPnP üzerinden kablosuz akış
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tçı, albüm ya da çalma listesine Doğrudan İçerik Erişimi
ik Beni İzliyor: Müziğiniz evin her yerine sizinle birlikte gelsin
 İstasyonlara eşzamanlı olarak çalma için Müzik Yayını

letilebilir
adar Wi-Fi İstasyonu ekleyerek sisteminizi genişletin
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Tekrar çalma
• Sıkıştırma formatı: PCM, MP3, WMA
• Sabit Disk Çalma Modu: Albüm, Tarz, Çalma 

Listesi, Tüm parçalar, Aynı Sanatçı, Aynı Tarz
• Sabit Disk Akış Modu: 5 istasyona kadar Wi-Fi 

akışı, "Benim Odam, Benim Müziğim", "Müzik Beni 
İzliyor", "Müzik Yayını"

• ID3 etiket desteği

Bağlanabilirlik
• Arka Bağlantılar: Hat çıkışı
• Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN (802,11g)
• Kablosuz Evrensel Tak ve Kullan: Etkin
• Güç: 220 V 50 Hz

Kolaylıklar
• Arkadan ışıklandırma

• Arkadan renkli ışıklandırma: Beyaz
• Eco Güç Bekleme: 1 Watt
• Ekranda Gösterim dilleri: Flemenkçe, İngilizce, 

Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
• Sinyal gücü göstergesi

Aksesuarlar
• Piller: 1 x Lityum Pil
• Uzaktan kumanda: kart tipi

Boyutlar
• Karton boyutları (GxDxY): 285mm G x 110mm Y 

x 280mm D
• Ana karton ağırlığı: 0,9 kg
• Ürün boyutları (GxDxY): 45mm G x 145mm Y x 

172mm D
• Set ağırlığı: 0,8 kg
•
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