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Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte 
zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, zariadenie neotvárajte. 
Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako sú knižnice alebo vstavané skrinky. 
 
NEBEZPEČENSTVO
Zariadenie je klasifikované ako výrobok triedy CLASS 1 LASER. 
Označenie o klasifikácii CLASS 1 LASER PRODUCT je 
umiestnené na zariadení.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia novinami, 
obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie 
neklaďte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.

UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽOV
V zariadení sa nachádza “nebezpečné napätie”, ktoré môže zapríčiniť úraz elektrickým 
prúdom.

UPOZORNENIE
Používanie optických pomôcok spolu s týmto zariadením zvyšuje nebezpečenstvo 
poškodenia zraku.

Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do zariadenia odpojte zariadenie z 
 elektrickej siete a pred ďalším používaním nechajte zariadenie prekontrolovať v 
 autorizovanom servise.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je 

samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky. 

Sieťovú šnúru ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie 

neklaďte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
• Zariadenie nerozoberajte. Opravy prenechajte na autorizovaný servis.
 
UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽOV
V zariadení sa nachádza “nebezpečné napätie”, ktoré môže zapríčiniť úraz elektrickým 
prúdom.
Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad 
alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a 
ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú 
údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo 
dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad 
alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli 
príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
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Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, ako sú radiátory, ani na miesta 

s priamym slnečným svetlom, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce 
 mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné 

rúry alebo veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
• Ak prenesiete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, vo vnútri zariadenia 

môže skondenzovať vlhkosť. Pri prvom zapnutí zariadenia alebo po prenesení zariadenia 
z chladného prostredia do teplého počkajte cca 30 minút pred ďalšou obsluhou 

 zariadenia, pokým sa vytvorená vlhkosť v zariadení neodparí.

Výstraha: Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, chráňte 
prístroj pred dažďom, nadmernou vlhkosťou a účinkami kvapkajúcej a striekajúcej vody.

Upozornenie: Neodoberajte kryt prístroja, hrozí úraz elektrickým prúdom. Vo vnútri sa 
nenachádzajú žiadne diely, ktoré môže používateľ sám opraviť. Akékoľvek opravy 
prenechajte na autorizovaný servis.

Symbol blesku v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť 
nebezpečného napätia v prístroji, ktoré môže pri nedodržaní bezpečnostných 
pokynov spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Symbol výkričníka v trojuholníku upozorňuje používateľa na fakt, že k 
prístroju je priložený dôležitý návod na obsluhu a údržbu prístroja.
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Zdroje napájania

Napájanie z elektrickej siete

1 Jeden koniec sieťovej šnúry zapojte do konektora AC-IN na zariadení a druhý   
koniec zapojte do elektrickej zásuvky.

2 Tlačidlom 1 (4) zapnite zariadenie a tlačidlom FUNCTION (5) vyberte želaný zdroj 
zvuku. 

Upozornenie! 
Sieťová šnúra je odoberateľná a pri jej poškodení je možné ju nahradiť len sieťovou šnúrou 
s rovnakými parametrami. Výmenu sieťovej šnúry odporúčame vykonať v autorizovanom 
servise alebo oprávnenou osobou. 
Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je 
samotné zariadenie vypnuté.

Napájanie z batérií

Zariadenie je možné napájať aj z batérií. 

1 Otvorte kryt priestoru pre batérie na spodnej časti zariadenia. 
2 Do zariadenia vložte šesť 1,5 V batérií veľkosti UM-2 alebo C (nedodávané) podľa 

správnej polarity + a -.
3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie. 

Poznámky
• Do priestoru pre batérie nevkladajte žiadne iné predmety.
• Nepoužívajte nové batérie spolu so starými.
• Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte batérie, aby ste predišli možnému 

vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
• Dodržujte správnu polaritu + a -. V prípade uloženia batérií podľa nesprávnej polarity hrozí 

poškodenie batérií aj samotného zariadenia.

šesť 1,5 V batérií veľkosti C (UM2)

Zatvorte kryt
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Ovládacie prvky

Prvky na zariadení
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1 Pravý a ľavý reproduktor
2 Tlačidlo REP. (výber režimu opakovaného/normálneho prehrávania)
3 USB konektor
4 Tlačidlo zapnutia 1
5 Tlačidlo (prepínač) FUNC. (prepínanie zdroja zvuku)
6 Tlačidlo TIME/PROG. (nastavenie času/výber režimu prehrávania programu)
7 LCD displej (podsvietený)
8 Indikátor pohotovostného režimu STANDBY
9 Tlačidlo u (prehrávanie/pozastavenie)
10 Otváranie krytu priestoru pre CD disk (OPEN/CLOSE)
11 Tlačidlo x (zastavenie)
12 Tlačidlo > (prepínanie skladieb vpred/zrýchlený posuv vpred/ladenie nahor)
13 Tlačidlo . (prepínanie skladieb vzad/zrýchlený posuv vzad/ladenie nadol)
14 Konektor pre sieťovú šnúru (AC-IN)
15 Teleskopická FM anténa
16 Konektor AUX pre pripojenie externého audio zariadenia
17 Konektor PHONES pre pripojenie slúchadiel
18 Tlačidlo zvyšovania hlasitosti
19 Tlačidlo znižovania hlasitosti
21 Tlačidlo prepínania predvolieb nadol/prepínania priečinka nadol PRE-DN
22 Tlačidlo prepínania predvolieb nahor/prepínania priečinka nahor PRE-UP
23 Kryt priestoru pre batérie
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Všeobecné operácie

Displej
Na displeji sa zobrazujú čísla skladieb a stav prehrávania.

Nastavenie zvuku

1  Zapnite zariadenie.

2  Stláčaním tlačidla zvyšovania/znižovania hlasitosti nastavte hlasitosť. 
Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.

Používanie slúchadiel (nedodávané)

Po pripojení slúchadiel do konektora pre slúchadlá PHONES sa vypne zvuk 
z reproduktorov a bude sa reprodukovať cez slúchadlá.



8SK

Nastavenenie času

1 Zapojte sieťovú šnúru do zariadenia aj do elektrickej zásuvky (nasledujúce operácie 
musia byť vykonané v pohotovostnom režime).

2 Stlačením tlačidla PROG./TIME aktivujte režim nastavenia času.  
Na LCD displeji bude blikať čas.

3 Stlačením tlačidla > alebo . vyberte formát času 12h alebo 24h a stlačte tlačidlo 
PROG./TIME.

4 Stlačením tlačidla > alebo . nastavte hodiny a stlačte tlačidlo PROG./TIME.

5 Stlačením tlačidla > alebo . nastavte minúty a stlačte tlačidlo PROG./TIME pre 
potvrdenie nastaveného času.

Poznámka  
Po nastavení času displej po krátkej dobe zhasne a bude sa zobrazovať čas. 

Po odpojení zariadenia z elektrickej siete je potrebné opätovne nastaviť čas.
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Ovládanie rádia

Základné operácie

1 Zdroj zvuku prepnite prepínačom FUNC. na rádio. 
Roztiahnite TELESKOPICKÚ ANTÉNU na maximálnu dĺžku a nastavte jej uhol a smer 
tak, aby bol príjem čo najkvalitnejší.

2 Automatické ladenie 
V režime rádia stlačte tlačidlo u. Spustí sa automatické naladenie a uloženie všetkých 
dostupných FM staníc.

3 Po naladení a uložení staníc je možné želanú predvoľbu zvoliť tlačidlami PRE-UP 
a PRE-DN.

4 Manuálne ladenie 
V režime rádia stlačte tlačidlo > alebo ., aby sa spustilo ladenie FM staníc nahor 
alebo nadol. Sledujte displej. 
Ladenie sa zastaví po naladení najbližšej stanice v danom smere.

5 Uloženie staníc 
V režime rádia stlačením tlačidla > alebo . nalaďte želanú stanicu. 
Jedenkrát stlačte tlačidlo PROG. 
Na displeji začne blikať indikátor čísla predvoľby. 
Tlačidlami PRE-UP a PRE-DN zvoľte želané číslo predvoľby, kde chcete naladenú 
stanicu uložiť. 
Znova stlačte tlačidlo PROG. Naladená stanica sa uloží pod zvolené číslo predvoľby. 
Pre naladenie ďalších staníc opakujte uvedený postup. 
Nová stanica prepíše na predvoľbe už predtým uloženú stanicu.

6 Stáčaním tlačidla zvyšovania/znižovania hlasitosti nastavte hlasitosť. 
Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.

Počúvanie rozhlasu
 

Roztiahnite TELESKOPICKÚ ANTÉNU na maximálnu dĺžku a nastavte jej uhol a smer tak, 
aby bol príjem čo najkvalitnejší.  

Skvalitnenie príjmu
Upravte polohu a smerovanie teleskopickej FM antény.

Poznámka
Po vypnutí a opätovnom zapnutí zariadenia sa v režime rádia bude reprodukovať 
naposledy počúvaná stanica.
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Prehrávanie CD diskov

Informácie o diskoch

Disky vhodné na prehrávanie
V tomto zariadení je možné prehrávať Audio CD disky s priemerom 8 alebo 12 cm, 
označené logom Compact Disc DIGITAL AUDIO a CD-R disky so záznamom vo formáte 
Audio CD, MP3 alebo WMA.

Upozornenie!
V závislosti od stavu CD-R/CD-RW disku a záznamu na disku sa disk nemusí prehrať, 
aj keď spĺňa všetky podmienky na prehrávanie.

Manipulácia s diskmi

• Disk uchopte vždy za okraje a, aby nedošlo k znečisteniu, nedotýkajte sa povrchu bez 
popisu.

• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch, alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám. Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod 

zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým 

povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť zastavenie otáčania disku a následne poruchu 
zariadenia alebo zničenie disku.

• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo nálepkami. Pri používaní takýchto diskov 
sa môžu vyskytnúť nasledujúce poruchy: 
- nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa disku a zaseknutia vysúvacieho 
mechanizmu); 
- nesprávnosť načítania audio údajov (t. j. nemusí byť možné prehrávanie, alebo zvuk 
môže preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky vplyvom tepla, alebo pokrivenia 
disku.

• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, 
štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto disk prehrávať, môžete 
zariadenie poškodiť. Nepoužívajte takéto disky.

• Pred prehrávaním vyčistite disk komerčne dostupnou čistiacou handričkou. Čistite ho 
smerom od stredu k okrajom v smere šípok. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako benzín, 
riedidlo, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje na analógové 
platne.

Upozornenie!
Otváraním priestoru pre disk počas prehrávania CD disku môže dôjsť k poškodeniu disku 
aj samotného zariadenia.
Pred otvorením priestoru pre disk vždy najskôr zastavte prehrávanie tlačidlom x a počkajte, 
kým sa disk neprestane otáčať.
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Prehrávanie diskov

1 Stláčaním tlačidla FUNC. prepnite zdroj zvuku na CD (CD prehrávač).

2 Otvorte kryt priestoru pre CD disk stlačením časti  označenej OPEN/CLOSE.

3 Do priestoru pre CD disk vložte audio CD disk.

 Disk vložte popisom nahor.

4 Zatvorte kryt priestoru pre CD disk.

5 Po načítaní disku sa automaticky spustí prehrávanie od prvej skladby. Ak sa sa nespusti 
automatické prehrávanie, stlačením u spustite prehrávanie CD disku od prvej skladby.

6 Stáčaním tlačidla zvyšovania/znižovania hlasitosti nastavte hlasitosť. 
Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.

7 Pri prehrávaní sa na displeji bude cyklicky zobrazovať číslo skladby a čas prehrávania.

Základné operácie

Prehrávanie 
Stlačením u spustite prehrávanie CD disku od prvej skladby.

Pozastavenie
Počas prehrávania stlačte tlačidlo u. Prehrávanie sa pozastaví.
Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo u. Prehrávanie sa obnoví.

Zastavenie
Stlačením x zastavíte prehrávanie CD disku.

Posuv vzad: .
Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby 
(opakované stláčanie) a ich automatické prehrávanie.

Posuv vpred: >
Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stláčanie) a jej/ich 
automatické prehrávanie.

Zrýchlený posuv vzad: .
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vzad (tlačidlo musíte držať zatlačené).  
Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.

Zrýchlený posuv vpred: >
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vpred (tlačidlo musíte držať zatlačené).  
Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.
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Zostavenie programu

Táto funkcia umožní zostaviť program z mnohých skladieb.  
Skladby je možné zaraďovať do programu len počas zastavenia.  
Takže ak prehrávate disk, musíte prehrávanie zastaviť tlačidlom x.

1 Po stlačení tlačidla PROG./TIME v režime zastavenia sa zapne režim programovania. 
Zobrazí sa ikona PRG a bude blikať “P01”.  Pri CD disku pre výber skladby použite 
priamo tlačidlo ./>. 
Dve cifry sú pozície, kde sa zobrazuje počet položiek programu.

2 Stláčaním tlačidla PRE-UP alebo PRE-DN zvoľte želaný priečinok (len ak je vložený MP3 
disk obsahujúci minimálne 2 priečinky).

3 Stláčaním  ./> zaraďte do programu želanú skladbu.
4 Stlačením PROG./TIME potvrďte zvolenú skladbu. 

Zobrazí sa “P02”.
5 Opakovaním krokov 2 až 4 zadajte do programu ostatné skladby.  

Zadať môžete až 99 skladieb.
5 Stlačením u spustite prehrávanie programu.
6 Ak chcete zrušiť zostavený program, stlačte dvakrát x, otvorte kryt priestoru pre CD disk 

alebo prepnite na iný zdroj zvuku.

Opakované prehrávanie skladieb (REPEAT)

Všetky skladby na disku, či jednotlivé skladby je možné opakovane prehrávať.

1 Počas prehrávania stlačte REP.

 Na displeji sa zobrazí “REPEAT 1” a aktuálne prehrávaná skladba sa bude neustále 
opakovane prehrávať.

2 Každým stlačením REP. sa režim prehrávania cyklicky prepína nasledovne: 
REPEAT 1 (opakovanie 1 položky) - REPEAT ALL (opakovanie všetkých položiek) 
- REPEAT ALBUM* (opakovanie albumu/priečinka) - Bez zobrazenia (štandardné 
prehrávanie)

3 Stláčaním REP. zvoľte želaný režim opakovaného prehrávania.

4 Štandardné prehrávanie obnovíte stláčaním REP., kým na displeji nebude žiadne 
zobrazenie režimu prehrávania.

* len pri prehrávaní súborov MP3
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Opakované prehrávanie MP3 skladieb (REPEAT ALBUM)

Všetky MP3 skladby v danom priečinku je možné opakovane prehrávať. Ak je vložený MP3 
disk, pri stláčaní REP. sa režimy prehrávania prepínajú nasledovne: 
REPEAT 1 (opakovanie 1 položky) - REPEAT ALL (opakovanie všetkých položiek) 
- REPEAT ALBUM (opakovanie albumu/priečinka) - Bez zobrazenia (štandardné 
prehrávanie)
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Prehrávanie súborov MP3/WMA

Prehrávač umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA v audio kvalite porovnateľnej s CD 
diskom. Môžete prehrávať až 600 minút hudby alebo 150 skladieb na jednom disku.  
MP3 súbory môžete prehrávať rovnako ako skladby na CD disku.

1 Zapnite zariadenie.
2 Zdroj zvuku prepnite prepínačom FUNC. na CD.
3  Na displeji sa zobrazí zobrazenie pre CD disk.
4 Vložte MP3 disk na nosič (popisom nahor).
5 Zatvorte priestor pre disk. CD prehrávač načíta disk a po načítaní  sa zastaví.
6 Stlačením u spustite prehrávanie súborov MP3.

7 Stáčaním tlačidla zvyšovania/znižovania hlasitosti nastavte hlasitosť. 
Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.

8 Pre pozastavenie prehrávania stlačte u.  
Prehrávanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla.

9 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla x.
10 Zatlačením a pridržaním tlačidla ./> vykonávate zrýchlený posuv vzad/vpred.
11 Stlačením tlačidla ./> vykonávate prepínanie na predošlú/nasledovnú skladbu.

Prepnutie na zvolený album
Počas prehrávania MP3/WMA súboru stláčajte PRE-UP alebo PRE-DN, kým zariadenie 
neprepne na zvolený priečinok (album).

Opakované prehrávanie
1  Stláčaním REP. počas prehrávania aktivujte želaný režim opakovaného prehrávania.
2   Stláčaním REP. sa režim opakovaného prehrávania prepína nasledovne:

  REPEAT 1 - opakované prehrávanie aktuálnej skladby
  REPEAT ALL - opakované prehrávanie celého disku
  REPEAT ALBUM - opakované prehrávanie aktuálneho priečinka (albumu)
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Prehrávanie z USB zariadenia

Prehrávanie súborov MP3/WMA

Prehrávač umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA v audio kvalite porovnateľnej 
s CD diskom. Súbory môžete prehrávať z USB zariadenia.  
MP3 súbory môžete prehrávať pomocou tlačidiel na zariadení.

1 Zdroj zvuku prepnite prepínačom FUNC. na USB.

2 Do USB konektora pripojte USB zariadenie.

3 Po načítaní obsahu USB zariadenia sa automaticky spustí prehrávanie od prvej skladby. 
Ak sa sa nespustí automatické prehrávanie, stlačením u spustite prehrávanie USB 
zariadenia od prvej skladby.

4 Stáčaním tlačidla zvyšovania/znižovania hlasitosti nastavte hlasitosť. 
Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.

5 Zariadenie pri prehrávaní z USB podporuje maximálne 99 priečinkov a 999 súborov. 
Maximálna podporovaná kapacita USB média je 32 GB.

Základné operácie
Prehrávanie 
Stlačením u spustite prehrávanie z USB zariadenia od prvej skladby.

Pozastavenie
Počas prehrávania stlačte tlačidlo u. Prehrávanie sa pozastaví.
Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo u. Prehrávanie sa obnoví.

Zastavenie
Stlačením x zastavíte prehrávanie CD disku.

Posuv vzad: .
Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby 
(opakované stláčanie) a ich automatické prehrávanie.

Posuv vpred: >
Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stláčanie) a jej/ich 
automatické prehrávanie.

Zrýchlený posuv vzad: .
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vzad (tlačidlo musíte držať zatlačené).  
Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.

Zrýchlený posuv vpred: >
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vpred (tlačidlo musíte držať zatlačené).  
Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.
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Ďalšie možnosti prehrávania v rôznych režimoch (prehrávanie programu, opakované 
prehrávanie, prehrávanie v náhodnom poradí, prehrávanie úvodov skladieb) sú rovnaké 
ako pri prehrávaní z disku. 
Postupujte rovnako.

Prehrávanie zvuku z externého audio zariadenia

1  Stláčaním tlačidla FUNC. zvoľte zdroj zvuku AUX.  
Do 3,5 mm minikonektora AUX pripojte audio výstup alebo výstup pre slúchadlá z iného 
audio zariadenia pomocou vhodného nedodávaného audio kábla (2 x 3,5 mm audio 
minikonektor).

2  Spustite prehrávanie na pripojenom externom audio zariadení a nastavte na ňom 
vhodnú hlasitosť.

3  Stáčaním tlačidla zvyšovania/znižovania hlasitosti počas prehrávania nastavte hlasitosť. 
Nastavovaná úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji.

4  Počas prehrávania sa na displeji bude cyklicky zobrazovať zvolený AUX vstup (AU) a 
hodiny.

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia
 
Na čistenie povrchu, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne 
navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani 
rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Čistenie šošovky lasera
 
Na čistenie šošovky lasera použite komerčne dostupné dúchadlo používané na čistenie 
objektívov kamier. Informujte sa u predajcu.
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Technické údaje

CD prehrávač
Formát diskov:  CD/DA - CD-R - CD-RW (MP3/WMA)
Kanály:   2 zvukové kanály (stereo)
Odstup signál - šum: viac než 50 dB
Skreslenie:  pod merateľnou hranicou
Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz
Kvantizácia:  16 bit - lineárna/kanál
Snímacie zariadenie: polovodičový laser
Vlnová dĺžka:  790 nm
Vyžarovanie lasera: nepretržité
Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz
Dátový tok:  8 - 384 Kb/s
Formáty:  ISO 9660, Joliet, Romeo

Rádio
Ladiaci rozsah:  FM: 87,5 - 108 MHz
    
Anténa:   teleskopická výsuvná anténa

Všeobecne
Výstupný audio výkon: 2 x 1,5 W
Konektory - vstup: AC IN 
    USB
    3,5 mm minikonektor AUX IN
Konektory - výstup: 3,5 mm minikonektor PHONES pre slúchadlá
Príkon:   11 W pri napájaní z elektrickej siete
    v pohotovostnom režime menej než 0,5 W
Napájanie:  AC: 230 V, 50 Hz
    DC: 9 V (6x 1,5 V batérie veľkosť C (UM2) (nedodávané)
Prevádzková teplota: +5 až +35 °C 
Rozmery (cca):  215 mm (d) x 208 mm (š) x 113 mm (v)
Hmotnosť:  950 g (bez batérií)

Dodávané príslušenstvo: návod na obsluhu (1) 
    sieťová šnúra (1)

Právo na zmeny vyhradené!
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Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 
2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať  
v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na 
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna 
likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 
Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. 
Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom 
odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej 
odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.

Producent:

Distribútori:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, 
ktoré sa naň vzťahujú.


