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(PC12-UA) PC12 :דגם

. רשום בארה"ב ומדינות אחרותApple Computer, Inc  הנו מותג שלiPod

ישנם כל כך הרבה דברים שמערכת נגן ה Hi-Fi -שלכם יכולה לעשות

עגינת iPod
עברו לעמוד 6
להרדים אותי ולהעיר
אותי
עברו לעמוד 9
נגינת תקליטורים
וUSB -
לעמודים  6ו8-

נגינה ממכשירים
חיצוניים רבים
עברו לעמוד 7

הקלטה מתקליטור ,רדיו
או נגן נייד אל USB
עברו לעמוד 8

האזנה לרדיו
נגן MP3

נגן תקליטורים נייד

עברו לעמוד 7

לפני חיבור ,הפעלה או התאמה של מוצר זה ,אנא קראו חוברת הוראות זו
בתשומת לב ובמלואה.
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מכשיר שמע רגשי  /מדריך שימוש

תוכן
הגדרת תצורה (לוח אחורי)
אודות הנגן
אודות השלט הרחוק
האזנה לתקליטורים
עגינת iPod
האזנה למוזיקה מן הנגן הנייד שלכם
האזנה לרדיו
חיבור נגן  USBהנייד שלכם
הקלטה
כיוון השעון
שימוש בנגן שלכם כשעון מעורר
הרדמות תוך האזנה לנגן שלכם
תאורת מצבי רוח
אודות WMA/MP3
אמצעי זהירות
פתרון בעיות
מפרט טכני

3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
9
9
10
11
11

הגדרת תצורה (לוח אחורי)

חברו את כבל חשמל  ACלתוך שקע חשמל
בקיר
א .לפני חיבור כבל חשמל  ,ACבדקו אם מתח
ההפעלה של היחידה שלכם זהה למתח של
אספקת החשמל המקומית שלכם.
ב .חברו קצה אחד של כבל חשמל AC
(מסופק) לשקע  AC INהנמצא בתחתית
היחידה.
ג .חברו את הקצה האחר לתוך שקע קיר.

אוזניות (שקע אוזניות)
חברו תקע אוזניות (  3.5מ"מ) לתוך
השקע להאזנה לצליל דרך אוזניות .חיבור
אוזניות (לא מסופקות) יכבה את הרמקולים.

שימו סוללה בשלט הרחוק
ודאו כי סימון ( +פלוס) וסימון ( -מינוס) על הסוללה (גודל  )AAAתואמים
לאלה שעל השלט.
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אודות הנגן
חריץ טעינת תקליטורים

הוצאה ZEJECT
הוצאת או הכנסת תקליטור
בחריץ הטעינה.

עוצמת צליל VOLUME
בקרת עוצמת הצליל בעת
שימוש בפעולה כלשהי.
FUNC/INPUT
שינוי פעולות בין ,CD ,FM
 ,USBנגן ניידiPod ,
]1/

הדלקה או כיבוי.

חלון תצוגה
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 אל תדחפו תקליטור בכוח לתוך חריץ התקליטורים.
 אל תמשכו או תדחפו תקליטור בזמן הוצאתו.
 לחצו על  ZEJECTלהכנסת התקליטור מחדש
שעון מעורר (תנומה)
לאחר הוצאתו.
בעזרת פעולת  ALARMתוכלו להפעיל נגינת
תקליטור וקליטת רדיו בזמן רצוי (ראו שימוש
בנגן שלכם כשעון מעורר).

עגינת iPod

שעון (תנומה)
לכיוון השעון ובדיקת הזמן
(ראו כיוון השעון).

>+/ ./כוונון-
לאחסון תחנות רדיו
(ראו האזנה לרדיו).
//MO./ST.
תחילת או הפסקת נגינה
 z RECתחילת או
השהיית הקלטה

אודות השלט הרחוק
 INPUTלשינוי פעולות
שינוי פעולות בין נייד  PORTABLEלIPOD-

הירדמות תוך האזנה לנגן שלכם 
תאורת מצבי רוח 
האזנה לרצועות שלכם שוב ושוב 
בחירת רצועה אחרת (עגינת  )iPod
ל'שמירת' תחנת רדיו
תחילת או השהיית נגינה

הדלקה או כיבוי
לחצו על  1למשך מעל  3שניות כאשר המכשיר
דלוק ,תוכלו לעבור לתוך מצב חסכון בחשמל
.POWER SAVE MODE
לשינוי הפעולות
שינוי פעולות בין .USB ,CD ,FM
 חיפוש קטע בתוך רצועה
 חיפוש רצועות מהיר
 דילוג לרצועה אחרת

הפסקת צליל זמנית
לחצו שוב על מקש זה להחזרת הצליל
עוצמת צליל VOLUME
בקרת עוצמת הצליל בעת שימוש בפעולה כלשהי.
התאמת איכות צליל
תוכלו לבחור בין  4הטבעות צליל קבועות.

תחילת או השהיית הקלטה

חיפוש תיקיית קבצי WMA/MP3
כאשר תקליטור המכיל קבצי  WMA/MP3במספר
תיקיות מנוגן ,לחצו על FOLDERPRESET
לבחירת התיקייה שברצונכם לנגן.

חיפוש תחנות רדיו לפי סוג רדיו  -בחירה
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עגינת iPod

האזנה לתקליטורים
תקליטורי שמע ותקליטורי WMA/MP3
ניתנים להשמעה בנגן זה.

תוכלו להאזין למוזיקה על ידי חיבור
 iPodלנגן.
חברו את  iPodאל ''.iPod DOCKבחלק
העליון של הנגן.
על הנגן

על הנגן
.1
.2
.3
.4

הכניסו תקליטור :התצוגה תראה
את מספר הרצועות הכולל (קבצים).
בחרו פעולת :CD
תחילת נגינת תקליטור:
להפסקת נגינת תקליטור:

על השלט

Z EJECT
FUNC/INPUT

FUNCTION

B/x
B/x

][B/
x ENTER

האזנה לתקליטורים  -עוד דברים שתוכלו לעשות
השהיה או נגינה מחדש של תקליטור
לחצו על ][ B/בשלט בעת נגינה .לחצו שוב על מקש זה להמשך
נגינה.
חיפוש קטע בתוך רצועה
החזיקו את > ./על הנגן או השלט בעת הנגינה.
דילוג לרצועה אחרת
לחצו על > ./על הנגן או השלט.
חיפוש רצועות מהיר
החזיקו את > ./על הנגן או השלט רק במצב עצירה  .STOPדילוג
על רצועות שוב ושוב לפי הסדר.
האזנה לשירים שלכם שוב ושוב
לחצו על  MODEבשלט שוב ושוב ,התצוגה תעבור בסדר הבא .חזרה
על  - RPT 1חזרה על הכול  - RPT ALLאקראי .OFF - RANDOM
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 .1בחרו פעולת  :iPodהכולל (קבצים).
 "iPod" .2מציג:
 .3תחילת נגינה:
 .4לפני ניתוק  ,iPodהעבירו
לפעולה אחרת בלחיצה על:
 .5הסר iPod

על השלט

FUNC/INPUT

INPUT

B/x
FUNC/INPUT

][B/
FUNCTION
או INPUT

עגינת  - iPodעוד דברים שתוכלו לעשות
השהיה או הפעלה מחדש של iPod
לחצו על  B/xבנגן או ][ B/בשלט בעת נגינה.
לחצו שוב על מקש זה להמשך נגינה.
חיפוש קטע בתוך רצועה
החזיקו את > ./על הנגן או השלט בעת הנגינה.
דילוג לרצועה אחרת
לחצו על > ./על הנגן או השלט.
בחירת רצועה אחרת
לחצו על  MODEבשלט ,תוכלו לעבור לרשימה הקודמת .לחצו על
 FOLDERPRESETבשלט ,תוכלו לעבור לפריט הרצוי .לאחר מכן לחצו על
 x ENTERבשלט ,לאישור.
הערה:
 כאשר החיבור עם  iPodאינו יציב והשמל הנותר בסוללה לא מספיק ,תוצג
ההודעה "."ERROR
 iPod נטען אוטומטית כאשר הוא מחובר לנגן.

האזנה למוזיקה מן הנגן הנייד שלכם

האזנה לרדיו  -עוד דברים שתוכלו לעשות

ניתן להשתמש בנגן להשמעת מוזיקה
מסוגי נגנים ניידים שונים.

על הנגן
 .1הכניסו תקליטור :התצוגה
תראה את מספר הרצועות
הכולל (קבצים).
 .2בחרו פעולת :CD
 .3תחילת נגינת תקליטור:

]1/
FUNC/INPUT

על השלט

1
INPUT

 .4להפסקת נגינת תקליטור:

האזנה לרדיו
על הנגן
 .1חברו את : FM
 .2בחרו תחנת רדיו:
' .3שמירת' תחנת רדיו :מספר
שהוגדר מראש ייראה בתצוגה.
 .4לבחירת תחנה 'שמורה':
 .5לאישור לחצו :ניתן
לשמור עד  30תחנות רדיו.

FUNC/INPUT
>./

על השלט
FUNCTION
>./
x ENTER

חיפוש תחנות רדיו אוטומטי
לחצו על > ./בנגן או בשלט למשך מעל  0.5שניות .הרדיו יסרוק
אוטומטית ויעצור כאשר ימצא תחנת רדיו.
מחיקת כל התחנות השמורות
לחצו והחזיקו את  x ENTERבשלט במשך שתי שניות .לחצו על
 x ENTERבשלט למחיקת כל התחנות השמורות.
בחירת 'מספר מוגדר מראש' לתחנת רדיו
בחרו תחנה בה אתם מעוניינים בלחיצה על > . ./לחצו על
 , x ENTERהתחנה תהבהב .לחצו על  FOLDERPRESETבשלט
לבחירת מספר מוגדר מראש כרצונכם .לחצו על x ENTER
לשמירתו.
שיפור קליטת  FMגרועה.
לחצו על  MO./ST.בנגן או על ][ B/בשלט .כך תשתנה קליטת הרדיו
מסטריאו למונו ולרוב תשתפר הקליטה ,או חברו את האנטנה היטב.
ראו מידע על תחנות הרדיו שלכם – בחירה
רדיו  FMמצויד במתקן מערכת מידע רדיו ( .)RDSהמתקן מראה את
האותיות  RDSבתצוגה ,ומידע אודות תחנות רדיו להן מאזינים .לחצו
על  RDSבשלט מספר פעמים לצפייה במידע.
 – PTYסוגי תכניות ,כגון חדשות ,ספורט ,ג'אז.
 – RTטקסט רדיו ,שם תחנת הרדיו.
 – CTבקרת זמן ,השעה במיקום תחנת הרדיו.
 – PSשם תכנית שירות ,שם הערוץ.
תוכלו לחפש את תחנות הרדיו לפי סוג תכנית בלחיצה על .RDS
התצוגה תראה את  PTYהאחרון שהיה בשימוש .לחצו על  PTYפעם
אחת או יותר לבחירת סוג התכנית המועדף עליכם .לחצו והחזיקו את
> ../הרדיו יחפש אוטומטית .החיפוש יסתיים עם מציאת תחנה.

FOLDER•PRESET
x ENTER
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הקלטה

חיבור נגן  USBנייד
היתרון בחיבור נגן  USBהנייד שלכם דרך
שקע  USBשל המערכת הוא כי ניתן לשלוט
במכשיר הנייד מן המערכת .חברו את הנגן
הנייד למערכת בעזרת כבל ( USBלא מסופק).

הקלטת מקור  FMאו נייד אל USB
חברו  USBלנגן לפני ההקלטה.
על הנגן
 .1בחרו מצב (נייד או  )FMבו
ברצונכם להקליט:
 .2החלו בהקלטה:
 .3להפסקת ההקלטה:

על הנגן
 .1בחרו פעולת :USB

FUNC/INPUT

על השלט
FUNCTION

 .2התצוגה תראה ","READ
ולאחר מכן יוצגו מספרי הקבצים:
 .3לחצו:
 .4לפני ניתוק נגן  USBנייד,
העבירו לפעולה אחרת כלשהי בלחיצה:

FUNC/INPUT
z REC
B /x

B/x
FUNC/INPUT

FUNCTION
או INPUT
REC
x ENTER

הקלטת מקור שמע  CDלUSB -
תוכלו להקליטו רצועה שמע רצויה אחת או את כל רצועות המוזיקה בתקליטור
שמע אל ( USBלא ניתן להתאים את עוצמת הצליל למגבלה המרבית בעת הקלטת .)CD
על הנגן

][B/
FUNCTION
או INPUT

על השלט

 .1בחרו פעולת :CD
 .2בחרו רצועה:
 .3החלו בהקלטה:
 .4להפסקת הקלטה:

 .5הוציאו את נגן :USB

FUNC/INPUT
>./
z REC
B /x

על השלט
FUNCTION
>./
REC
x ENTER

הערות:
הערות:
 מכשירים ניידים מסוימים אינם תואמים למערכת זו.
 כאשר כרטיסים שונים מחוברים לקורא כרטיסי הזיכרון ,הכרטיס הראשון
המאותר מזוהה.
 אל תוציאו את התקן  USBבעת הפעולה.
 נחוץ גיבוי למניעת נזק למידע.
 אם אתם משתמשים בכבל הארכה  USBאו ברכזת  ,USBיתכן כי מתקן
 USBלא יזוהה.
 מתקן העושה שימוש במערכת קבצים  NTFSאינו נתמך (רק מערכת קבצים
 )16/32( FATנתמכת).
 פעולת  USBשל יחידה זו אינה תומכת בכל מתקני .USB
 מצלמה דיגיטאלית וטלפונים ניידים אינם נתמכים.
 יחידה זו אינה נתמכת כאשר מספר הקבצים הכולל הוא  1000או יותר.
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 אם תוציאו את התקן ה USB -בעת ההקלטה ,הקובץ המוקלט לא יישמר.
 לחצו על  (REC) z RECלמשך מעל  3שניות ,תוכלו לבחור את שיעור הקצב (ביט).
לחצו על > ./לבחירת שיעור ביט ועל  (REC) z RECשוב לבחירת מהירות הקלטה.
לחצו על > ./לבחירת מהירות הקלטה רצויה ואז שוב על  (REC) z RECלסיום
ההקלטה.
מהירות  :1 Xתוכלו להאזין למוזיקה בעת ההקלטה ,FM ( .נייד או תקליטור שמע).
מהירות ( 2 Xרק  :)kbps 128 kbps 96תוכלו רק להקליטו את קובץ המוזיקה (רק
תקליטור שמע).

הכנת עותקים לא מורשים של חומר מוגן העתקה ,כולל הקלטת תכנות מחשב,
קבצים ,שידורים וצליל\ עלולה להוות הפרת זכויות יוצרים ועבירה פלילית .אין
להשתמש בציוד זה למטרות כאלו.
היו אחראים
כבדו זכויות יוצרים

כיוון השעון
על הנגן
 .1הדליקו את החשמל:
 .2לחצו למשך לפחות  2שניות:
 .3בחרו אחד מן השניים 12:שעות ( 12HRלתצוגת  amו)pm -
או  24שעות ( 24HRתצוגת  24שעות).
 .4אשרו את הבחירה:
 .5בחרו שעות:
 .6לחצו:
 .7בחרו דקות:
 .8לחצו:

]1/
CLOCK
>./
CLOCK
>./
CLOCK
>./
CLOCK

שימוש בנגן שלכם כשעון מעורר
לחצו והחזיקו את  ALARMבנגן למשך שתי שניות .לחצו על >./

שוב ושוב ,התצוגה תשתנה בסדר הבא  .USB,CD ,FMלחצו על
 ALARMכאשר הפעולה בה אתם רוצים מתעוררת ומוצגת .כעת ,כוונו
את הזמן להפעלת השעון המעורר .השתמשו ב ./> -לשינוי השעות
והדקות וב ALARM -לשמירה .לאחר מכן תופיע תצוגת עוצמת הצליל
( .)VOLהשתמשו ב ./> -לשינוי עוצמת הצליל ובALARM -
לשמירה .סמל השעון יראה כי השעון המעורר כוון .כבו את המערכת.
עם כיבוי המערכת ,תוכלו לבדוק את הזמן אליו כוון השעון המעורר
בלחיצה על  . ALARMתוכלו גם להדליק ולכבות את השעון המעורר
בלחיצה על . ALARM
הערות:
 אם לא תכוונו את השעון המעורר ,תכונת השעון המעורר לא תפעל.
 כאשר לא נלחץ אף מקש במשך יותר מ 5-דקות בזמן צפצוף השעון המעורר,
פעולת השעון המעורר מבוטלת אוטומטית.

הרדמות תוך האזנה לנגן שלכם
לחצו על 'שינה'  SLEEPבשלט שוב ושוב ,התצוגה תשתנה בסדר
הבא - SLP OFF ,אור  - LIGHTעם סמלים תואמים.
לחצו שוב ושוב על > ./על  ,SLP OFFהתצוגה תשתנה בסדר
הבא SLP 90 .ומעמעם מופעל  SLP 80  ONומעמעם מופעל ON
 SLP 70 ומעמעם מופעל  SLP 60  ONומעמעם מופעל  ON
 SLP 50ומעמעם מופעל  SLP 40  ONומעמעם מופעל  ON
 SLP 30ומעמעם מופעל  SLP 20  ONומעמעם מופעל  ON
 SLP 10ומעמעם מופעל  SLP OFF  ONומעמעם כבוי .OFF
תאורת מצבי רוח
לחצו על  SLEEPבשלט שוב ושוב ,התצוגה תשתנה בסדר הבא,
 - SLP OFFאור  - LIGHTעם סמלים תואמים.
לחצו שוב ושוב על > ./על  ,LIGHTהתצוגה תשתנה בסדר הבא,
.L-- OFF  L-- 3  L-- 2  L-- 1
אודות WMA/MP3
תאימות תקליטורי  WMA/MP3עם יחידה זו מוגבלת כלהלן:








תדר דיגום 8-48 :קילוהרץ ( 32-48 ,)MP3קילוהרץ ()WMA
שיעור ביט)WMA( kbps 48-320 ,)MP3( kbps 8-320 :
פורמט פיזי של  CD-Rצריך להיות ""ISO 9660
אם תקליטו קובצי  WMA/MP3תוך שימוש בתכנה שאינה יכולה ליצור
 ,FILE SYSTEMלדוגמה " "Direct-CDוכו' ,לא ניתן לנגן קבצי  .MP3אנו
ממליצים להשתמש בתכנת " "Easy-CD Creatorהיוצרת מערכת קבצים
.ISO 9660
אל תשתמשו בתווים מיוחדים כגון " "><?*:/וכו'.
גם אם מספר הקבצים הכולל על תקליטור הנו מעל  ,1000התצוגה תראה
רק .999

פעולת נמנום SNOOZE
פעולה זו תעיר אתכם אחת ל 5-דקות אם לא תכבו את השעון
המעורר .כאשר השעון המעורר מופעל ותלחצו על  CLOCKאו
 CD , ALARMאו  USBישתנה למצב המתנה ומושתק .הרדיו במצב
מושתק למשך  5דקות ואז משתנה למצב נגינה וכיבוי השתקה.
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זהירות :להפחתת סיכון התחשמלות אל תסירו את המכסה (או הכיסוי
האחורי) .אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמשים .הפנו
שירות לצוות שירות מוסמך.
זהירות :הוראות תיקון אלה מיועדות לטכנאי שירות מוסמכים
בלבד .כדי להפחית את סכנת ההלם החשמלי ,אל תבצעו
תיקונים כלשהם מלבד אלו הכלולים בהוראות ההפעלה ,אלא
אם אתם מוסמכים לכך.
זהירות :אין לחשוף את המכשיר למים (התזה או טפטוף) ואין
להניח עליו כלי כלשהו מלא בנוזלים ,כגון אגרטל.

אזהרה :למניעת סיכון אש או התחשמלות ,אל תחשפו מוצר זה לגשם
או לחות.
אזהרה :אל תתקינו ציוד זה בחלל סגור כגון כוננות ספרים או יחידה
דומה.
זהירות :אל תחסמו את פתחי האוורור .התקינו בהתאם להוראות
היצרן.
החריצים והפתחים בארונית מיועדים לאוורור ולהבטחת פעולה אמינה
של המוצר ולהגנה מפני חימום יתר .לעולם אין לחסום את הפתחים
בהנחת המוצר על מיטה ,ספה ,שטיח או משטחים דומים .אין להניח
מוצר זה בהתקנה מובנית כגון כוננית או מדף ספרים אלא אם סופק
אוורור מתאים או אם בוצעו הוראות היצרן.
מוצר זה עושה שימוש במערכת לייזר.
על מנת לוודא שימוש נאות במוצר ,אנא
קראו את המדריך למשתמשים בתשומת לב
ושמרו אותו להתייחסות עתידית .אם יחידה זו דורשת תחזוקה,
התקשרו אל מרכז שירות מוסמך .שימוש בבקרות ,התאמה או ביצוע
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הליכים שונים מאלה המצוינים כאן עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת
לקרינה.
למניעת קרינת קרן לייזר ישירה ,אל תנסו לפתוח את המעטפת .קרינת
לייזר נראית במצב פתוח .אל תסתכלו לתוך הקרן.
זהירות :אסור לחשוף את המכשיר למים (טפטוף או התזה) ואסור
להניח חפץ מלא בנוזלים ,כגון כדים ,על המכשיר.
אזהרה בנוגע לכבל חשמל
מומלץ להניח את רוב המכשירים על מעגל מיועד:
כלומר ,מעגל בעל יציאה יחידה המספק חשמל רק למכשיר ואין לו
יציאות נוספות או מעגלים מתפצלים .בדקו את דף המפרט הטכני של
המדריך למשתמשים על מנת לוודא.
אל תגרמו לעומס יתר על שקעי החשמל בקיר .שקעי חשמל בעומס
יתר ,רופפים או פגומים ,כבלי הארכה ,כבלי חשמל שחוקים ,או בידוד
חיווט פגום או סדוק הנם מסוכנים .כל אחד מתנאים אלה עלול לגרום
להתחשמלות או שריפה .בצעו בדיקה תקופתית של כבל החשמל של
המכשיר שלכם .אם הכבל מראה סימני נזק או הידרדרות ,נתקו אותו,
הפסיקו את השימוש במכשיר ,ודאגו להחלפת הכבל בחלק חילוף זהה
במדויק על ידי מגיש שירות מוסמך.
הגנו על כבל החשמל מפני שימוש לרעה מכאני ,כגון פיתול ,עיקום,
לחיצה ,סגירת דלת או דריכה .הקפידו במיוחד על תקעים ,שקעים
קיר ,ונקודת היציאה של הכבל מן המכשיר.
לניתוק הכבל מאספקת החשמל ,משכו החוצה את תקע הכבל .בעת
התקנת המוצר ,ודאו כי התקע נגיש בקלות.

פתרון בעיות
סימן

מפרט טכני
סיבה

תיקון

כללי
אין חשמל.

הכבל אינו מחובר לחשמל.
בדקו אם החשמל
כשל.

חברו את כבל החשמל.
בדקו על ידי הפעלת מכשירים
אלקטרוניים אחרים.

אין צליל.

בדקו האם בירתם את
האפשרות הנכונה

לחצו על ( FUNC/INPUTתפקוד)
ובדקו את התפקוד הנבחר.

היחידה לא
מתחילה לנגן.

הוכנס תקליטור שאינו ניתן לנגינה.
התקליטור מלוכלך.

הכניסו תקליטור ניתן לנגינה.
נקו את התקליטור.

תקליטור

רדיו
לא ניתן לכוון
תחנות רדיו.

האנטנה מכוונת או
מחוברת באופן גרוע.

חברו את האנטנה בחוזקה.

 iPodלא
פועל.

בדקו אם הנגן מחובר
היטב ליחידה.

חברו היטב ליחידה.

בדקו אם  iPodמוטען
במלואו.

הטעינו את  iPod .iPodנטען
אוטומטית כאשר הוא מחובר לנגן.

השלט אינו מכוון
לחיישן הרחוק ביחידה.

כוונו את השלט לחיישן הרחוק
ביחידה.

השלט רחוק מדי
מהיחידה.
קיים מחסום בנתיב בין השלט ליחידה.
הסוללה בשלט התרוקנה.

הפעילו את השלט בטווח של 5
מטר.
הסירו את המחסום.
החליפו בסוללה חדשה.

iPod

כללי
אספקת חשמל עיינו בתווית המודבקת לתחתית היחידה.
עיינו בתווית המודבקת לתחתית היחידה.
צריכת חשמל
 2.45ק"ג
משקל נטו
 332 x 165 x 248מ"מ
מידות חיצוניות
(רוחבxגובהxעומק)
טמפרטורת הפעלה  5Cעד 35C
 5%עד 85%
לחות הפעלה
 5וואט  5 +וואט
פלט חשמל
10%
T.H.D.
 200-18000הרץ
תגובת תדר
 70דציבל
יחס אות לרעש
רמקולים
2X6
רדיו
 87.5-108.0מגהרץ או  65-74מגהרץ
טווח כוונון FM
 87.5-108.0מגהרץ
תקליטורים
 200-18000הרץ
תגובת תדר
 70דציבל
יחס אות לרעש
 60דציבל
טווח דינאמי

שלט רחוק
השלט אינו
פועל היטב.

העיצוב והמפרט הטכני כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
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