
 

 
MULTIPLAYER 4 
Odtwarzacz audio z tunerem FM/AM 
 

FUNKCJE URZĄDZENIA 

 Odtwarzacz płyt CD, CD-R i CD-RW (CD-Audio i MP3) o średnicy 12 cm 

 Odtwarzacz plików MP3 i WMA z urządzeń USB i kart pamięci SD i SDHC 
(od 128 MB do 16 GB) 

 Odbiornik radiowy FM/AM z pamięcią dla 10 zaprogramowanych stacji 

 Zdalne sterowanie: 
- pilotem na podczerwień (w komplecie) 
- zewnętrznym sterownikiem poprzez port RS232 

 Przeciwwstrząsowy, 40-sekundowy bufor pamięci 

 Odtwarzanie w kolejności losowej i z powtórzeniami 

 Funkcje programowania utworów oraz wyciszenia (mute) 

 Regulacja poziomu sygnału wyjściowego 

 Wyświetlacz: LCD podświetlany, 2 wiersze po 20 znaków 
DANE TECHNICZNE 

 Stosunek sygnał / szum: 100 dB 

 Zakres dynamiki: 96 dB 

 Separacja kanałów: 50 dB przy 1 kHz 

 Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (THD+N): <0,05% 

 Czas rozpoczęcia odtwarzania: 0,015 s 

 Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz (CD-Audio); 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz (MP3) 

 Poziom wyjściowy: 1 V RMS 

 Wyjście sygnału: analogowe (2 x RCA) 

 Zasilanie: prąd zmienny, 230 V, 50 Hz; prąd stały 13,2 V (dodatkowe) 

 Pobór mocy: 60 W 

 Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 44 x 483 x 266 mm 

 Waga: 2,5 kg 
 
     

     
 

 
 

MULTIPLAYER 4 to 3 urządzenia w jednym:  odtwarzacz płyt CD, odtwarzacz plików audio z urządzeń USB i kart pamięci SD, 
a także  odbiornik radiowy FM i AM. 

Jako odtwarzacz CD, MULTIPLAYER 4 odtwarza zarówno płyty CD-Audio, jak też płyty z nagranymi plikami MP3, obsługując 
także nośniki typu CD-R i CD-RW o średnicy 12 cm. Dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami ewentualnych wibracji 
i drgań, odtwarzacz wyposażono w 40-sekundowy bufor pamięci przeciwwstrząsowej, zapewniający ciągłe odtwarzanie muzyki 
nawet w trudnych warunkach. 

Port USB oraz slot na karty SD na przednim panelu odtwarzacza ułatwiają odtwarzanie plików audio (w formatach MP3 
i WMA) z zewnętrznych nośników pamięci o maksymalnej pojemności 16 GB. Urządzenie pozwala na wygodną nawigację 
pomiędzy folderami i poszczególnymi plikami. Dostępne są różne tryby odtwarzania, w tym programowanie, odtwarzanie 
w kolejności losowej i powtórzenia. 

Tuner FM/AM pozwala na zaprogramowanie do 10 wybranych stacji radiowych. Częstotliwość wybranej stacji pokazywana jest 
na wyświetlaczu urządzenia. 

MULTIPLAYER 4 wyposażono w dostarczanego w komplecie pilota zdalnego sterowania na podczerwień, jednak 
w przeciwieństwie do innych odtwarzaczy audio, możliwa jest także zdalna obsługa wszystkich funkcji poprzez zewnętrzne 
urządzenia sterujące (konsole, komputery itp.) za pomocą poleceń tekstowych ASCII, przekazywanych przewodem do portu 
szeregowego RS232. 

 
DOŁĄCZONE AKCESORIA: Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, przewód połączeniowy audio 2xRCA – 2xRCA, 
przewód zasilający, antena przewodowa FM, antena AM. 


