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ek povezave Bluetooth® brezžično pretakajte glasbo iz katerekoli pametne naprave. 
ojni ojačevalnik zagotavlja boljšo kakovost zvoka, skupna izhodna moč 230 W RMS pa 
skrbi za udarno moč glasbe.

Glasba MP3 iz več virov
• Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
• Združljivo z MP3-CD
• Uživajte v skladbah MP3 neposredno iz prenosnih naprav USB
• Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Močan zvok, ki ga slišite in občutite
• Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči
• Dvojni ojačevalnik za boljšo kakovost zvoka

Priročen in enostaven za uporabo
• Priključek za televizor ali predvajalnik DVD
• Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost



 Pretakajte glasbo prek povezave 
Bluetooth™

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita 
tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega 
dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo 
iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot 
so pametni telefoni, tablični in celo prenosni 
računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično 
uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in 
iger.

Maksimalen zvok

Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo 
okrepitev nizkih tonov, do skrajnosti poveča 
izkoristek glasnosti in v hipu doseže 
najprepričljivejšo reprodukcijo zvoka že samo z 
dotikom gumba. Napredno elektronsko vezje 
kalibrira obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v 
trenutku brez popačenja čim bolj okrepi nizke tone 
in glasnost. Končni rezultat je opazna ojačitev 
zvočnega spektra in glasnosti. Glasbi tako 
podaljšamo rok trajanja.

Uživajte v skladbah MP3 neposredno iz 
naprav
Uživajte v skladbah MP3 neposredno iz prenosnih 
naprav USB
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Značilnosti
• Prednastavljene postaje: 20 •
Zvok
• Skupna moč (RMS): 230 W
• Izboljšava zvoka: Maksimalen zvok
• Izhodna moč: 230 W

Zvočniki
• Glavni zvočnik: 5,1 cm visokotonski zvočnik, 2-

sistemski, Sistem zvočnikov Bass Reflex, 13,3 cm 
nizkotonski zvočnik

• Število zvočnikov: 2

Predvajanje zvočnih posnetkov
• Število plošč: 1
• Vrsta nalagalnika: Pladenj
• Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Načini predvajanja plošč: Ponovi enega/ploščo/

program, Naključno predvajanje, Hitro previjanje 
naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe, 
Ponovno predvajanje, Programiranje 20 posnetkov

• Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/
naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, 
Programirano predvajanje, Ponovitev, Naključno, 
Zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
• Samodejna digitalna naravnava

Priročnost
• Alarmi: CD-alarm, Izklopni časovnik, Radijski 

alarm, USB-alarm
• Ura: Na glavnem zaslonu
• Vrsta zaslona: Zaslon VFD

Povezljivost
• Priključki za zvok: Aux vhod RCA
• Profili Bluetooth: A2DP
• Zvočni vhod (3,5 mm)

Dodatna oprema
• Daljinski upravljalnik: 21 tipk
• Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik, 

vodnik za hiter začetek, Garancijska knjižica

Dimenzije
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

280 x 118 x 230 mm
• Širina zvočnika: 204 mm
• Višina zvočnika: 309 mm
• Globina zvočnika: 145 mm
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

497 x 367 x 280 mm
• Neto teža: 4,1 kg

Napajanje
• Napajanje: 110-240 V
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