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Az Ön Hi-Fi-rendszere sok mindenre képes
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Lejátszás sokféle külső
készülékkel
CD és kazetta lejátszása
Lásd 8. oldal.
Lásd 6. és 7. oldal.

Hordozható CD-lejátszó

MP3-lejátszó

Mielőtt csatlakoztatná, bekapcsolná és beállítaná a készüléket, kérjük, gondosan és alaposan olvassa el ezt a könyvecskét.
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Beállítás

2 Illessze a helyére az AM-hurokantennát
Az AM-antennát csatlakoztassa a lejátszóra.

3 Csatlakoztassa az FM-antennát
A vétel akkor lesz a legjobb, ha az antenna két végét megfogva
egyenesen és vízszintesen feszíti ki az antennát.

4 A hálózati kábelt csatlakoztassa a hálózati feszültségre

1 A hangfalak kábelét csatlakoztassa a
lejátszóra
A bal oldali hangfal kábelét csatlakoztassa az L (bal) +
(plusz) és - (mínusz) jelölésű csatlakozóra. A jobb oldali
hangfal kábelét csatlakoztassa az R (jobb) + (plusz) és
- (mínusz) jelölésű csatlakozóra.
A kábelek csatlakoztatásához a lejátszó hátulján nyomja
meg a megfelelő csatlakozó négyzet alakú műanyag lapkáját. Ekkor a csatlakozó kinyílik és be lehet dugni a kábel
végét.

Tegye az elemeket a távvezérlőbe
Ügyeljen arra, hogy az AAA-méretű elemeket
helyes polaritással + (plusz) és – (mínusz)
helyezze be.
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A lejátszó
Z PUSH (CD-ajtó)
A CD behelyezésekor és kivételekor kell
használni. CD-lejátszás közben ne nyissa ki a
CD-ajtót!

MODE/RIF
A sztereó vétel monóra vált és általában javul
a vételi minőség.
HANGERŐ
A hangerő beállítása bármely funkció esetén.

PHONES (Fejhallgató-csatlakozó)
Ide lehet csatlakoztatni a fejhallgató ( 3,5 mm)
mm-es jack-dugaszát. A fejhallgató (nem
tartozék) csatlakoztatásakor a hangfalak
kikapcsolódnak.
CLOCk (ÓRA)
Az óra beállítása és idő megtekintése.
(Lásd: Az óra beállítása)
TIMER (IDŐZÍTÉS)
Ezzel a funkcióval a CD-lejátszást és a
rádióvételt a beprogramozott időpontban lehet
be- és kikapcsolni.
(Lásd: A lejátszó használata ébresztőóraként)
A kazettalejátszás kezelőszervei
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eXtreme Dynamic Sound System
Erősíti a mély és magas hangokat, valamint a
surround-hanghatást. A kijelzőn XDSS ON
jelenik meg. A kikapcsoláshoz (XDSS OFF)
ismét nyomja meg a gombot.
A hangminőség beállítása
Négy programozott hanghatás közül lehet
választani. A kívánt hangzásmódot az EQ
gombbal lehet kijelölni.
(FLAT → ROCK → POP → CLASSIC)
RDS (opció) /BEÁLLÍTÁS
Az RDS információkat közöl a rádióállomásról.
(Lásd: Rádióhallgatás)
Az óra beállítása során a SET gomb megnyomásával lehet érvényesíteni a beírt időt.
(Lásd: Az óra beállítása)
USB-csatlakozó -OPCIONÁLIS
Ide lehet csatlakoztatni a külső USB-lejátszót.

OPTIMIZER (OPTIMALIZÁLÁS)
A tömörített MP3-fájlokat úgy optimalizálja,
hogy kiemeli a mély hangokat.
(MP3 - OPT ON → MP3 - OPT OFF)

A távvezérlő
Elalvás zenehallgatás közben
Először kapcsolja be a rádiót vagy indítsa el
a lejátszást. A SLEEP gombot többször
lenyomva jelölje ki az időzítést (10 és 90
perc között), ennek letelte után a készülék ki
fog kapcsolódni.
Be- és kikapcsolás
MP3-/WMA-fájlokat tartalmazó mappák
keresése
Ha a lejátszott CD több mappában tartalmaz
MP3-/WMA-fájlokat, akkor a kívánt mappát a
PRESET/FOLDER gombbal lehet megkeresni.
Beprogramozott rádióállomás kijelölése
(Lásd: Rádióhallgatás)
eXtreme Dynamic Sound System
Erősíti a mély és magas hangokat, valamint
a surround-hanghatást.
Ugrás másik memóriakártyára - OPCIONÁLIS
Ha az USB-csatlakozóra kettőnél több
memóriakártya csatlakozik, akkor a D.SKIP
gombbal lehet másik kártyára ugrani.
A CD-lejátszás kezelőszervei

A hangminőség beállítása
4 programozott hangzás között lehet
választani.
A zenére vonatkozó információk megjelenítése
Az MP3-/WMA-fájlok gyakran járulékos
információkat (tag) is tartalmaznak.
Ilyen a szám címe, az előadó, az album címe
vagy az idő. A zene lejátszása közben az MP3 Info
gombot megnyomva ezek az információk jelennek meg.
A hang ideiglenes kikapcsolása
A gombot ismét megnyomva vissza lehet
kapcsolni a hangot.
Üzemmódváltás
Váltás az FM, AM, CD, PORTABLE,TAPE,
USB (opcionális) stb. üzemmódok között.
Rádióállomások tárolása
Ha a PROGRAM/MEMO gombbal
rádióállomásokat tárolt el, akkor ezek közül
lehet egyet kiválasztani. (Lásd: Rádióhallgatás)
A sávok meghallgatása tetszőleges
sorrendben (Lásd: CD-hallgatás)

Ez a gomb nem használható.

Sávok ismételt meghallgatása.
A REPEAT egyszeri megnyomása után a
készülék az éppen játszott számot
fogja ismételni. A REPEAT gombot kétszer
megnyomva a készülék az egész CD-t vagy
MP3-/WMA- mappát megismétli.
A kijelzőn megjelenik az ismételt tétel.
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CD-hallgatás
A LEJÁTSZÓN
1. Nyissa ki a CD-ajtót:
2. Helyezze be a CD-t:
Címkével felfelé.
3. Zárja be a CD-ajtót:
A kijelzőn megjelenik a sávok
(fájlok) teljes száma.
4. Kapcsolja be a CD-üzemmódot:
5. Indítsa el a CD-lejátszást:
6. A CD-lejátszás leállítása:

A TÁVVEZÉRLŐN

Z PUSH

A hordozható USB-lejátszót az USB-csatlakozóra csatlakoztatva a
hordozható készüléket a Hi-Fi-rendszerről lehet vezérelni.
A hordozható lejátszót USB-kábellel csatlakoztassa a rendszerhez.

Z PUSH

FUNCTION

FUNCTION

B/[]
STOP CLEAR

B/[]
x

CD-lejátszás - és még sok minden más
CD-lejátszás szüneteltetése és újraindítása
Lejátszás közben nyomja meg a B/[] gombot. A gombot ismét megnyomva a
lejátszás folytatódik.

Keresés a sávon belül
Lejátszás közben tartsa nyomva az előlap ./> vagy a távvezérlő
.bb/BB> gombját. (Ez a funkció csak audio CD esetén használható.)

Sávok gyors keresése
Tartsa nyomva az előlap ./> vagy a távvezérlő .bb/BB>
gombját. A készülék sorban végighalad a sávokon. Audio CD esetén ez csak
a lejátszás leállított állapotában működik.

Ugrás másik sávra.
Nyomja meg az előlap ./> vagy a távvezérlő .bb/BB>
gombját.

Sávok meghallgatása tetszőleges sorrendben
A CD legfeljebb 20 sávját tetszőleges sorrendben lehet meghallgatni.
Tegyen egy CD-t a készülékbe és várja meg, amíg kiolvassa a tartalmát.
Nyomja meg az előlap PROGRAM MEMORY vagy a távvezérlő
PROGRAM/MEMO gombját, majd az előlap ./> vagy a távvezérlő
.bb/BB> gombjával válassza ki a kívánt sávot. A PROGRAM
MEMORY vagy a PROGRAM/MEMO megnyomásával a készülék eltárolja
a sávot és ki lehet jelölni a következő tárolandó sávot. Nyomja meg a B/[]
gombot.s. A kijelölés törléséhez nyomja meg a STOP CLEAR (vagy x),
PROGRAM MEMORY (vagy PROGRAM/MEMO) gombot.
6

Hordozható USB-lejátszó
csatlakoztatása - OPCIONÁLIS
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1. Kapcsolja be az
USB-üzemmódot:
2. A kijelzőn a következő
látható: “CHECKING”, majd a
fájlok száma jelenik meg:
3. Nyomja meg:
4. A hordozható USB-lejátszó
lecsatlakoztatása előtt a
következő gombokkal váltson
bármelyik másik üzemmódra:
5. Az USB-lejátszó eltávolítása:

A LEJÁTSZÓN

A TÁVVEZÉRLŐN

FUNCTION

FUNCTION

B/[]
FUNCTION

B/[]
FUNCTION

MEGJEGYZÉS : Ezzel a készülékkel néhány hordozható lejátszó nem
használható.

Rádióhallgatás - és még sok minden más

Kazettahallgatás

Rádióállomások automatikus keresése
A LEJÁTSZÓN

1. Nyissa ki a kazettaajtót:
2. Helyezze be a kazettát:
3. Zárja be a kazettaajtót:
4. Kapcsolja be a TAPE funkciót:
5. Indítsa el a lejátszást:
6. A lejátszás leállítása:

A TÁVVEZÉRLŐN

xZ

Minden tárolt állomás törlése
FUNCTION

FUNCTION

B
xZ

Kazetta lejátszása - és még sok minden más
Gyors lejátszás előre vagy visszafelé
Lejátszás közben vagy leállított állapotban nyomja meg a bb/BB gombot,
majd a kívánt ponton a B gombot.

Rádióhallgatás
Győződjön meg arról, hogy az AM- és FM-antenna csatlakoztatva van.
1. Válassza az AM vagy FM
üzemmódot:
2. Jelölje ki a rádióállomást:
3. Rádióállomás “tárolása”:
A kijelzőn egy programhelyszám jelenik meg.
4. Tárolt állomás kiválasztása:
5. Nyugtázás:
Legfeljebb 50 rádióállomás
tárolható.

0,5 mp-nél hosszabban tartsa nyomva a - TUNING + (vagy TUN.- /TUN.+ )
gombot. A készülék automatikus keresésbe kezd és az első állomás
megtalálása után a keresés leáll.

A LEJÁTSZÓN

A TÁVVEZÉRLŐN

TUNER/BAND

FUNCTION

- TUNING +
PROGRAM
MEMORY

TUN.- / TUN.+
PROGRAM/MEMO

- PRESET +
PROGRAM
MEMORY

PRESET/FOLDER
PROGRAM/MEMO

Két mp-ig tartsa nyomva a PROGRAM MEMORY vagy PROGRAM/MEMO
gombot. A kijelzőn a “CLEAR” üzenet jelenik meg. Az összes tárolt
állomást a STOP CLEAR (vagy x ) gombbal lehet törölni.
Egy tárolt rádióállomás programhely-számának kiválasztása
A - TUNING + vagy TUN.- /TUN.+. gombbal hangolja be a kívánt
rádióállomást. Nyomja meg a PROGRAM MEMORY vagy
PROGRAM/MEMO gombot, a kijelzés villogni kezd. A - PRESET + vagy
PRESET/FOLDER gombbal jelölje ki a kívánt programhely-számot.
A PROGRAM MEMORY vagy PROGRAM/MEMO gombbal tárolja el az
állomást.
Rossz FM-vétel javítása
Az előlapon nyomja meg a MODE/RIF gombot. A vétel sztereóról monóra
vált és a vételi minőség általában javul.

A rádióadóval kapcsolatos információk megjelenítése
- OPCIONÁLIS
Az FM-hangolóegység képes a rádió-adatrendszer (Radio Data System,
RDS) használatára. A kijelzőn megjelenik az RDS kijelzés, valamint az
éppen hallgatott adó által sugárzott információk. Az információk
megjelenítéséhez többször nyomja meg az előlap RDS gombját.
PTY - Programtípus, pl. hírek, sport, jazz stb.
RT - Rádión továbbított szöveg, a rádióállomás neve.
CT - A rádióállomás helyének megfelelő óraidő.
PS - Programszolgáltató neve, a rádióállomás neve.
A - PRESET + gombbal a rádióállomásokat programtípus szerint lehet
keresni. A kijelzőn a legutoljára használt PTY látható. A - PRESET + gomb
többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust. Nyomja meg
és tartsa nyomva - TUNING + gombot. A készülék automatikusan keresni
kezd. Ha a készülék egy állomást talál, akkor a keresés leáll.
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Zenehallgatás hordozható
lejátszóról

Felvétel
Felvétel CD-ről vagy rádióról kazettára
A LEJÁTSZÓN
1. Nyissa ki a kazettaajtót:
2. Tegyen be üres szalagot:
3. Csukja be a kazettaajtót:
4. Válassza ki az üzemmódot
(FM/AM, CD, PORTABLE vagy
USB (OPCIONÁLIS)), amelyben
felvételt szeretne készíteni:
- CD esetén nyomja meg a B/[]
gombot.
5. Indítsa el a felvételt:
6. A felvétel leállítása:

A TÁVVEZÉRLŐN

xZ

FUNCTION

FUNCTION

z
xZ

CD szinkronizált felvétele
A LEJÁTSZÓN
1. Nyissa ki a kazettaajtót:
2. Tegyen be üres szalagot:
3. Válassza a CD-üzemmódot:
4. Indítsa el a felvételt:
A szinkronizált felvétel
automatikusan, kb. 7 mp múlva
megkezdődik.
5. A felvétel leállítása:

8

A készülék sokféle típusú hordozható lejátszó csatlakoztatására
alkalmas.

A TÁVVEZÉRLŐN

xZ
FUNCTION
z

xZ
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FUNCTION

1. A hordozható lejátszót a
készülék hátulján található
PORTABLE IN csatlakozóra kell
csatlakoztatni.
2. Kapcsolja be a készüléket:
3. Válassza a PORTABLE
üzemmódot:
4. Kapcsolja be a hordozható
lejátszót és indítsa el a
lejátszást:

A LEJÁTSZÓN

A TÁVVEZÉRLŐN

1 /]]
FUNCTION

POWER
FUNCTION

A lejátszó használata ébresztőóraként

Az óra beállítása
A LEJÁTSZÓN
1. Kapcsolja be a készüléket:
2. Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva:
3. Válasszon időformátumot:
AM 12:00 (12-órás megjelenítés) vagy 0:00
(24-órás megjelenítés)
4. Nyugtázza a kijelölést:
5. Írja be az órát:
6. Nyomja meg:
7. Íja be a percet:
8. Nyomja meg:

1 /]]
CLOCK
- TUNING +

SET
- TUNING +
SET
- TUNING +
SET

Két mp-ig tartsa nyomva a TIMER gombot. Minden üzemmód-kijelzés
(TUNER, CD, USB – az USB-csatlakozós típusok esetén) két mp-ig villog.
A SET gombbal jelölje ki azt az üzemmódot, amelyben az ébresztést be
szeretné kapcsolni.
A TUNER választása esetén a beprogramozott állomások programhelyszámai jelennek meg. A - TUNING + gombbal jelölje ki a kívánt állomást és
nyomja meg a SET gombot.
A bekapcsolási időpont beállítása következik. Ez a riasztás bekapcsolásának időpontja. A - TUNING + gombbal állítsa be az órát és a percet, majd
nyomja meg a SET gombot.
Ezután következik a kikapcsolási időpont beállítása. Ez a riasztás kikapcsolásának időpontja. A - TUNING + gombbal állítsa be az órát és a percet,
majd nyomja meg a SET gombot.
Ezután állítsa be az ébresztés hangerejét (VOL). A - TUNING + gombbal
állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg a SET gombot. Kapcsolja ki a
készüléket. Az óra-ikon jelzi, hogy ébresztés van beállítva.
A készülék kikapcsolt állapotában a TIMER gombot megnyomva
ellenőrizni lehet a beállított ébresztési időpontot. A TIMER gombbal az
ébresztést be- és ki lehet kapcsolni. Ha az ébresztés időpontját és
időtartamát meg szeretné változtatni, kapcsolja be a készüléket és az
előbbiek szerint programozza át az időpontokat.

Az MP3-/WMA-fájlok
A készülék a következő korlátozásokkal játssza le az MP3/WMAlemezeket:
• Mintavételi frekvencia 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
• Bitráta 8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
• A CD-R fizikai formátumának “ISO 9 660”-nak kell lennie.
• Azokat az MP3/WMA-lemezeket, amelyeket olyan szoftverrel hoztak létre,
amelyek nem készítenek FÁJLRENDSZERT – pl. Direct- CD stb. –, nem
lehet lejátszani. Ajánljuk az “Easy CD Creator”-t, amely ISO 9 660-as
fájlrendszert hoz létre.
• A fájlnév legfeljebb 30 karaktert tartalmazhat és “.mp3” vagy “.wma” kiterjesztésűnek kell lennie, pl. “********.MP3” vagy “********.WMA”.
• A fájlnévben ne használjon speciális karaktereket, mint pl.
“/ : * ? “ < >”stb.
• A készülék akkor is csak 999 fájlt lát a lemezen, ha a rögzített fájlok száma
meghaladja az ezret.
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Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!
NE NYISSA FEL!

FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE
NYISSA FEL A KÉSZÜLÉKET (VAGY A HÁTULJÁT)!
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET NEM TARTALMAZ! A
JAVÍTÁSOKAT BÍZZA SZAKKÉPZETT SZERVÍZRE.
A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében
veszélyes elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.

A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a termék használatával (és
javításával) kapcsolatos fontos információk találhatók a termékhez adott irodalomban.

FIGYELEM! A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A
KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG!

Vigyázat! A készüléket nem érheti csepegő vagy freccsenő víz. Ne tegyen a tetejére vízzel teli
tárgyat, például vázát.
ÓVINTÉZKEDÉS a tápvezetékkel kapcsolatban
A legtöbb készüléket ajánlatos saját áramkörre csatlakoztatni;
A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott
berendezés számára van fenntartva.
Másszóval egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további
csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg használati
útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó oldalát.
A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy
hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez
vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét, és ha sérülést vagy
elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetéket az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és
hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését.
A tápvezetéket védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni,
megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali
aljzat-ra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből.
A hálózati feszültség kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóból. A
készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó jól hozzáférhető legyen.

FIGYELEM: Ne helyezze a készüléket zárt helyre, például könyvespolcra vagy hasonló bútorra.

Régi eszközök ártalmatlanítása

VIGYÁZAT: Ne takarja el a szellőzőnyílásokat! A készüléket a gyártó előírásainak megfelelően
helyezze el.

1. A készüléken látható áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a
2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell
begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök
használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet az esetleges egészségre
vagy környezetre ártalmas hatások csökkentésében.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy
lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A készülék rései és nyílásai a szellőzést, a készülék megbízható működését és túlmelegedés
elleni védelmét szolgálják.
Ezeket a nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más
hasonló felületre helyezi.
A készüléket csak akkor helyezze el szűk, zárt térben, pl. könyvespolcon vagy –állványon, ha a
megfelelő szellőzés biztosított, illetve megfelel a gyártó előírásainak.

A készülék a következő EU-irányelveknek felel meg: 2004/108/EC és 2006/95/EC.

VIGYÁZAT:
A készülék lézerrel működik.
A rendeltetésszerű használathoz alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg:
később is szüksége lehet rá. Ha a berendezést karban kell tartani, forduljon valamelyik
márkaszervizhez.
A kezelőfelületek, beállítások és egyéb eljárások előírttól eltérő használatával veszélyes
sugárzásnak teheti ki magát.
A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne próbálja felnyitni a készülékházat.
Nyitott állapotban a lézersugár látható. SOHA NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!
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Hibaelhárítás
Hiba

Műszaki adatok
Ok

Javítás

Nincs táplálás.

• A kábel ki van húzva.

• A tápkábelt csatlakoztassa
biztonságosan a fali aljzatba.

Általános adatok
Nettó tömeg
Befoglaló méretek
(szél. x mag. x mély.)

Nincs hang.

• A külső hangforrás tápfeszültsége ki van kapcsolva.

• Kapcsolja be az AUX bemenetre
csatlakoztatott eszközt.

Rádió
FM Vételi frekvenciák

• A hangfal kábele nem megfelelő
polaritással van csatlakoztatva.

• Csatlakoztassa a hangszórókábelt a megfelelő helyre, majd a
POWER megnyomásával kapcsolja be ismét a készüléket.

A készülék
nem indítja
a lejátszást.

A távvezérlő
nem működik
megfelelően.

• A behelyezett CD nem lejátszható.

• Tegyen be lejátszható CD-t.

• A lemez fordítva van betéve.

• Tegye be a lemezt lejátszandó
felületével lefelé.

• A lemez nincs a helyén.

• Tegye be helyesen a lemezt.

• A lemez piszkos.

• Tisztítsa meg a lemezt.

• A távvezérlő nem a készülék
érzékelője felé néz.

• A távvezérlőt irányítsa a
készülék érzékelőjének irányába.

• A távvezérlő túl messze van a
készüléktől.

• A távvezérlő legfeljebb 7 méterre
legyen a készüléktől.

• Valamilyen akadály van a
távvezérlő és a készülék közt.

• Távolítsa el az akadályt.

• A távvezérlőben kimerült az elem. • Tegyen be új elemet.
Nem lehet felvételt • A törlésvédő fülek ki vannak
törve.
készíteni.

• Ragasztószalaggal ragassza le a
kazetta hátsó élén található nyílásokat.

2,3kg
146 x 238 x 251 mm

AM Vételi frekvenciák

87,5 - 108,0 MHz vagy 65 - 74 MHz,
87,5 - 108,0 MHz
522 - 1620 kHz vagy 520 - 1720 kHz

Erősítő
Kimeneti teljesítmény
Teljes harmonikus torzítás
Frekvencia-átvitel
Jel - zaj viszony

5W+5W
0,5 %
60 - 20000 Hz
60 dB

CD
Frekvencia-átvitel
Jel - zaj viszony
Dinamika-tartomány

100 - 18000 Hz
55 dB
50 dB

Kazettás magnó
Előre- és visszacsévélés ideje120 sec (C-60)
Frekvencia-átvitel
250 - 8000 Hz
Jel - zaj viszony
40 dB
Csatorna-elválasztás
30 dB (P/B)/30 dB (R/P)
Törlési hatékonyság
50 dB (MTT-5511)
Hangfalak (XCS12F)
Típus
1-utas, 1 hangszóró
Impedancia
4Ω
Frekvencia-átvitel
100 - 18000 Hz
Hangnyomás-szint
82 dB/W (1m)
Névleges teljesítmény-felvétel5 W
Max. bemeneti telj
10 W
Nettó méretek
144 x 238 x 134 mm
(szél. x mag. x mély.)
Nettó tömeg
1,29 kg

A készülék kialakítása és műszaki adatai értesítés nélkül megváltoztathatók.
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