X-CM56D HI-FI MICRO
SYSTEM WHITE
156750

SRP 249,00 €
Woonkamervriendelijk micro-HiFi-systeem met CD, FM,
DAB, NFC-Bluetooth en USB met krachtige sound.

Kleur

Stijl

PR VERSION, STANDARD, UK VERSION

PRODUCT DETAILS
HIFI VOOR ALLE MUZIEKLIEFHEBBERS, ALLE DECORSTIJLEN EN ALLE GELDBEUGELS

De X-CM 56 D is klein genoeg om werkelijk overal een plekje te vinden – en groot genoeg om ook de woonkamer
voldoende met geluid te vullen.

Zijn elegante Scandinavisch geïnspireerde design maakt diverse opstellingsvarianten mogelijk en laat zich dankzij vier
verschillende kleurencombinaties naadloos in elk interieur integreren – naast de hout-look met klassieke witte en
zwarte fronten kunt u kiezen uit de kleurrijke combinaties Beuk-Abrikoos en Beuk-Munt.

Ook muzikaal regeert polyvalentie: klassieke bronnen als FM-radio, DAB en CD worden vergezeld door smartphones
en memory sticks – deze laatste gewoon aansluiten op de USB-poort aan de voorzijde, de eerste worden draadloos en
met slechts één handbeweging aangesloten via NFC Bluetooth. Waar u hem ook plaatst, de klank van de X-CM 56 D
zal u verrassen, omdat de geluidsregeling, de Bass Enhancer en de equalizer een aanpassing aan de akoestiek van
de ruimte en uw gehoorsmaak toelaten.

Ten slotte heeft Pioneer ook aan een individueel programmeerbare wekkerfunctie gedacht, die u 's ochtends wekt met
uw favoriete muziek in ruimtevullende kwaliteit.

AUDIO EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•

Class D Amplifier (Digital Amplifier)
Power Output: 15 W + 15 W (1 kHz, 10 % THD, 8 ohms)
DAB/DAB+ Tuner (10 Presets)
FM (RDS) Tuner (30 Presets)
Sound Control (Bass/Treble)
Sound Preset Equaliser (Flat/Active/Dialogue/Night)
Bass Enhancer (P.BASS)
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• CD-Audio, CD-R/-RW (MP3)
• USB Device (MP3)
• 94 mm Cone Woofer, 50 mm Cone Tweeter

Specificaties
Product attributen
EAN:

4573211151336

Fabrieksnummer:

X-CM56D(W)CMP

Productgewicht:

6.525 kilograms
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