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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Cititi toate instructiunile de siguranta si utilizare inainte de prima pornire a 
aparatului. pastrati manualul pentru referinte ulterioare.
Producătorul acestui produs nu este responsabil pentru daunele cauzate de 
manipularea si utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

1. Nu folosiţi niciun fel de aparat electrocasnic avand cablul de alimentare sau 
ştecherul deteriorat sau după ce aparatul a funcţionat necorespunzător, a 
fost scăpat sau deteriorat.

2. Asezati aparatul pe o suprafata uscata, dreapta si stabila.
3. Evitați temperaturile extreme în timpul transportului, depozitării și utilizării 

produsului.
4. Feriti aparatul de expunerea la lumina directa a soarelui.
5. Nu depozitati aparatul in zone cu umiditate ridicata, cum ar fi baia sau piscina.
6. Nu așezați aparatul pe sau in apropierea dispozitivelor care pot cauza 

interferențe electromagnetice. Acesta poate afecta negativ performanțele 
unității și poate provoca o imagine sau un sunet distorsionat.

7. Asiguraţi-vă că orificiile de ieşire a aerului nu sunt blocate.
8. Nu lasati dispozitivul sau bateriile la îndemâna copiilor. Asigurați-vă că bateria 

are întotdeauna compartimentul închis.
9. Acest aparat nu poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de catre 

persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de 
experiență și cunoștințe, decat daca  aceștia sunt  supravegheați sau instruiți 
în privința utilizării în siguranță a aparatului de catre o persoana responsabila 
cu siguranta lor. Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. Curățarea și 
întreținerea nu vor fi efectuate de catre copii, fără supraveghere.

10. Cablul de alimentare deteriorat poate fi inlocuit numai de catre un service 
autorizat.

11. Nu incercati sa reparati singuri aparatul, duceti-l la un service autorizat. 
Reparațiile trebuie efectuate numai de către service autorizat.

Triunghiul continand simbolul fulgerului indica cazurile 
in care sanatatea dumneavoastra este in pericol (datorita 
electrocutarii, de exemplu). Acest simbol avertizeaza in 
privinta existentei unor tensiuni periculoase in interiorul 
aparatului, suficient de puternice pentru a provoca 
electrocutarea.

Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi indica riscuri
deosebite in utilizarea sau punerea in functiune a aparatului.
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12. Deconectati aparatul de la priza in caz de furtuna sau dacă nu este folosit 
pentru o perioadă lungă de timp.

13. Utilizați numai accesorii originale.
14. Deconectati aparatul de la priza inainte de al curata.
15. Va rugam sa utilizati o carpa moale si uscata. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi 

chimici agresivi de curăţare.

DESCRIERE PRODUS
Panoul frontal

1. SNOOzE/DIMMER
• Functie repetare alarma
• Control luminozitate
• Setare ora

2. pORNIRE/OpRIRE/ SURSA
• pornire/oprire dispozitiv
• Functie redare

3. /ASOCIERE
• In modul Bluetooth, apasati 

acest buton pentru redare/
pauza redare muzica

• In modul Bluetooth, apasati 
si tineti apasat acest buton 
pentru a activa modul de 
asociere Bluetooth

• In modul FM, apasati acest buton pentru a cauta posturi noi de radio
• In modul DAB, apasati acest buton pentru a incepe scanarea completa

4.  / 
• In modul Bluetooth, apasati acest buton pentru a selecta piesa urmatoare/

anterioara
• In modul FM, apasati acest buton pentru a cauta posturile de radio disponibile
• In modul DAB, apasati acest buton pentru a selecta un articol sau a naviga 

in meniu
5. ALARMA 1/ ALARMA 2

• setare alarma
• vizualizare setari alarma

6. VOL - / VOL +
• Apasati acest buton pentru a 

mari/reduce volumul
7. Ecran

Panoul din spate

1. Mufa cablu de alimentare 
2. Compartiment pentru baterie 
3. Intrare linie 
4. port USB
5. Antena DAB 
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Telecomanda

1. Buton pornire
2. DIMMER: Control luminozitate
3. SCAN: Cautare posturi de radio disponibile 

in modul DAB/FM
4. INFO: vizualizare informatii posturi DAB/FM
5. MENU
6.   / 

• Selectare posturi de radio anterior/
urmator 

• Setare ora
 / 

• In modul Bluetooth, apasati acest buton 
pentru a selecta piesa anterioara/
urmatoare

• In modul FM, apasati acest buton pentru 
a cauta posturi noi de radio

• In modul DAB, apasati acest buton 
pentru a selecta un articol sau a naviga 
in meniu

• In modul DAB, apasati acest buton pentru a selecta posturile de radio
/ASOCIERE

• In modul Bluetooth, apasati acest buton pentru redare/pauza redare muzica
• In modul Bluetooth, apasati si tineti apasat pentru a active modul de 

asociere Bluetooth
• Confirma alegerea in meniu

7. RDS: in modul Tuner, apasati acest buton pentru a afisa informatiile RDS
8. EQ (Egalizator): selectati efectul de sunet: pOp/CLASSIC/ROCk/jAzz/FLAT
9. MUTE: dezactiva și reda sunetul
10. SOURCE: selectare functie redare 
11. SLEEp: oprire alarma
12. CLOCk: in modul in asteptare, apasati si tineti apasat acest buton pentru a 

seta ora
13. pROG: posturi de radio presetat
14. ALARMA 1/ ALARMA 2

• setare alarma
• vizualizare setari alarma

15. VOL - / VOL + : marire/reducere volum

INSTALAREA BATERIEI
Pregatire telecomanda

pentru a evita o posibila eroare, cititi urmatoarele instructiuni si utilizati telecomanda 
in mod corespunzator.

• Asigurati-va ca nu sunt obstacole intre telecomanda si senzorul IR al unitatii 
principale.
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• În cazul în care telecomanda este utilizata aproape de alte dispozitive care 
generează raze infraroșii, aceasta poate funcționa incorect.

• Scoateti bateriile daca telecomanda nu va fi folosita pentru o perioada 
indelungata. În caz contrar se poate deteriora din cauza scurgerilor de baterie.

Inainte de prima utilizare:
Unitatea are preinstalata o baterie CR2025. Îndepărtați folia 
protectoare pentru a activa contactul bateriei.

Inlocuirea bateriei telecomenzii:

1. Trageti in afara suportul bateriei si scoateti bateria veche.

2. Amplasati o baterie noua CR2025, respectand polaritatea corecta asa cum se 
arata in figura.

3. Impingeti la loc suportul bateriei.

Instalare baterii de back-up:

1. Deschideti compartimentul bateriilor.
2. Instalati 2 baterii AAA (nu sunt incluse) 

respectand polaritatea corecta, asa cum 
este indicata.

3. Inchideti compartimentul bateriilor.

Note:
• puteti alimenta aparatul doar prin 

alimentator – bateriile sunt doar pentru 
back-up (memorare ora si posturi radio).

• Daca aparatul este deconectat de la retea 
sau intervine o pana de curent, se vor sterge toate setarile sistemului daca 
bateriile de back-up sunt descarcate. In acest caz trebuie sa refaceti setarile 
sistemului.

• Daca bateriile curg, scateti-le afara si curatati compartimentul bateriilor si 
puneti baterii noi.

• Nu utilizati alte baterii decat cele specificate.
• Nu incalziti bateriile. Nu le aruncati in foc sau in apa.
• Nu transportati si nu depozitati bateriile impreuna cu alte obiecte metalice. 

Bateriile pot cauza un scurt-circuit si pot exploda sau pot curge.

1 2
4

3
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• Nu reincarcati bateriile normale. Singurele care se pot incarca sunt cele 
reincarcabile (acumulatori).

CONEXIUNI
Conectarea unei antene DAB (antena radio)

• Conectati antena furnizata in soclul 
antenei amplasat in spatele unitatii, 
prin rotirea in sens orar a surubului 
antenei. Nu strangeti prea tare 
deoarece puteti sa deteriorati antena.

• pentru a evita aparitia zgomotelor, 
pastrati antena departe de unitate sau 
de cablurile retelei de alimentare.

• pentru o receptie optima inrectati sa repozitioonati antena.
• pozitia optima depinde de pozitia emitatorului si de puterea semnalului 

receptionat.

Utilizarea intrarii de linie
Utilizati un cablu audio cu mufa jack de 
3.5 mm pentru a conecta iesirea castilor 
dispozitivului de pe care doriti sa redati 
muzica si intrarea de linie a aparatului.

Conectarea lareteaua de alimentare
Conectati stecherul cablului de alimentare 
la o priza de perete.

Nota:
• Verificati ca tensiunea retelei 

sa corespunda cu cea necesara 
aparatului, inscrisa pe eticheta din 
spate sau de sub aparat.

• Deconectati unitatea de la reteaua 
de alimentare in caz de furtuna cu 
descarcari electrice sau daca nu 
utilizati aparatul o perioada mai mare 
de timp.

Utilizarea portului USB de incarcare
Conectati un cablu USB corespunzator (nu este inclus) la portul USB al aparatului 
pentru a incarca dispozitive mobile de la aparat (un telefon sau tableta de exemplu).
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OPERARE

Standby/ON
Atunci cand porniti unitatea pentru prima data, aceasta intra automat in stand-by 
(asteptare) .

• Apasati butonul ON/OFF/SOURCE de pa aparat sau de pe telecomanda pentru a 
porni aparatul. Apasati din nou acelasi buton pentru a-l opri.

• Deconectati unitatea de la priza de perete pentru a o opri complet.

Selectare moduri
Apasati butonul ON/OFF/SOURCE de pe unitate sau butonul  SOURCE de pe 
telecomanda pentru aselecta intre modurile LINE IN, BLUETOOTH, DAB si FM.

Nota: 
• Daca nu este semnal pe LINE IN si in modul BLUETOOTH, unitatea va trece 

automat in standby dupa 15 minute.

Setare timp oprire automata
Unitatea se poate opri automat dupa o anumita perioada de timp.

1. pentru activarea sleep timer,  apasati in mod repetat butonul SLEEp pentru a 
selecta perioada de timp ( in minute). Cand timpul este activat, pe ecran va 
apare simbolul , iar volumul ve descraste treptat inainte ca unitatea sa se 
opreasca.

2. pentru a dezactiva aceasta functie, apasati butonul SLEEp in mod repetat pana 
cand se afiseaza [00]. Cand sleep timer este dezactivat, simbolul  dispare 
de pe ecran.

Reglare stralucire ecran
Apasati butonul DIMMER in mod repetat pentru a selecta unul din nivelele de 
stralucire a ecranului.

Reglare volum
• Apasati butonul VOL+/- pentru a regla volumul la nivelul dorit.
• Apasati butonul MUTE pentru a trece unitatea pe modul silentios. Apasati 

butonul VOL +/- pentru a dezactiva modul silentios.

Setare egalizator
pe durata redarii muzicii, apasati butonul EQ in mos repetat pentru a alege unul din 
modurile de egalizare disponiblle: pOp, CLASSIC, ROCk, jAzz, FLAT.

SETARE ORA
Sincronizare ceas

1. In modul standby, apasati si tineti apasat butonul MENU de pe telecomanda 
iar unitatea va intra in modul de sincronizare CLOCk SYNC.

2. Apasati butoanele  /  de pe telecomanda sau butoanele  /  de pe 
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unitate pentru a selecta unul din modurile de sincronizare ceas:
• RDS– sincronizare cu semnalul RDS (doar la posturile radio care au semnal 

RDS)
• OFF– opriti sincronizarea automata si se trece pe modul de reglare manuala. 

3. Apasati butonul /pAIR de pe unitate sau butonul o  de pe telecomanda 
pentru confirmare.

Reglare manuala ceas

1. In modul STANDBY, apasati si tineti apasat butonul CLOCk de pe telecomanda 
sau butonul SNOOzE/DIMMER depe unitate pana cand cifra orelor palpaie.

2. Selectati ora cu ajutorul butoanelor  /  de pe telecomanda sau  cu ajutorul 
butoanelor  /  de pe unitatea principala.

3. Apasati butonul CLOCk de pe telecomanda sau butonul  SNOOzE de pe unitate 
pentru confirmare.

4. Repetati pasii 2-3 pentru reglarea minutelor.

Nota: 
• pe durata setarii oeri, apasati butonul  pentru a selecta formatul orei 12/24.

SETARE ALARMA
Inainte de a seta alarma, verificati ca ora afisata sa fie corecta.

1. Apasati si tineti apasat cateva secunde  butoanele ALARM (1 sau 2) in modul 
standby pana cand cifra orelor palpaie. Apasati butoanele  /  de pe 
telecomanda sau butoanele  /  de pe unitate pentru a selecta ora 
dorita.

2. Apasati butoanele ALARM (1 sau 2) iar cifra minutelor incepe sa palpaie. 
Apasati butoanele  /  de pe telecomanda sau butoanele  /  de pe 
unitate pentru a selecta minutul dorit.

3. Apasati din nou butoanele ALARM (1 sau 2) si apasati butoanele  /  de pe 
telecomanda sau butoanele  /  de pe unitate pentru a selecta sunetul 
alarmei. puteti selecta intre FM (radio), DAB sau beep (BUzzER).

4. Apasati din nou butoanele ALARM (1 sau 2) si nivelul volumul va palpai.  Apasati 
butoanele  /  de pe telecomanda sau butoanele  /  de pe unitate 
pentru a selecta nivelul dorit al volumului alarmei.

Nota: 
• Setati nivelul volumului la cel putin 5. puteti creste nivelul volumului alarmei la 

o valoare la care sigur auziti alarma.

Activare/dezactivare alarma

1. Apasati butoanele ALARM 1 sau ALARM 2 pentru activarea alarmei.
2. Alarmele sunt active cand sunt afisate simbolurile  sau  
3. pentru dezactivarea alarmei, Apasati butoanele ALARM (1 sau 2). Simbolul  

si/sau  va dispare de pe ecranul unitatii.
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Repetare alarma
Puteți butonul SNOOZE/DIMMER pentru activa repetarea alarmei. Cand alarma 
suna, daca apasati pe butonul SNOOzE/DIMMER de pe unitate, alarma se va repeta 
dupa 9 minute.

Oprire alarma
Cand alarma suna, pentru a o opri (fara sa se mai repete), apasati butonul 
corespunzator ALARM (1 sau 2). Alarma se opreste dar setarea ramane valabila.

Vizualizare setari alarma
Apasati butonul ALARM 1 sau ALARM 2 pentru a vizualiza setarile alarmei.

MOD RADIO
Scanare automata si memorare posturi radio

1. Apasati butonul ON/OFF/SOURCE de pe unitate sau apasati butonul SOURCE 
de pe telecomanda in mod repetat pentru a selecta modul FM.

2. Apasati si tineti apasat butonul /pAIR de pe unitate sau apasati butonul 
SCAN de pe telecomanda pentru a activa programarea automata. Statiile radio 
disponibile vor fi memorate in ordinea receptionarii.
• Primul post radio memorat va fi redat automat.

3. Apasati butoanele  sau  pentru a selecta un alt post radio.

Cautare post radio

• Cautare automata
Apasati si tineti apasat unul din butoanele  / ; frecventa se schimba in 
sens descrescator sau crescator pana cand este gasit un post radio.
Nota: Cautarea se poate sa nu se opreasca la un post radio cu un nivel slab de 
receptie.

• Cautare manuala
Apasati in mod repetat unul din butoanele  /  pana cand recetionati 
postul radio dorit.
Nota: daca receptia este slaba, incercati sa reglati pozitia antenei sau sa mutati 
aparatul in alt loc.

Memorare manuala posturi radio
puteti memora pana la 20 posturi radio.

1. Cautati postul radio dorit, apoi apasati butonul pROG.
2. Apasati butoanele  /  pentru a alege numarul postului unde doriti sa-l 

memorati.
3. Apasati butonul pROG pentru memorarea postului.
4. Repetati pasii de la 1 la 3 pentru memorarea celorlalte posturi radio dorite.

MOD RADIO DAB

• Radio  DAB va cauta automat toate posturile radio disponibile cand comutati pe 
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modul DAB pentru prima data.
• pentru a cauta din nou sau pentru a cauta un post radio nou, apasati si tineti 

apasat butonul /pAIR depe unitatea principala sau apasati butonul  SCAN 
pentru a efectua o scanare completa.

• pentru a selecta un post DAB radio, apasati butoanele  /  si apoi apasati 
butonul /PAIR de pe telecomanda pentru confirmare.

Cautare manuala DAB

• In modul DAB apasati butonul MENU pentru a intra in meniul DAB.
• Apasati butoanele  /  pentru a selecta modul  MANUAL.
• Apasati butonul /PAIR pentru confirmarea selectiei. Frecventa DAB va fi 

afisata.
• Apasati butonul  /  pentru a selecta frecventa de la care doriti scanarea 

apoi apasati butonul /pAIR pentru a incepe scanarea.

Memorare posturi radio

• Apasati si tineti apasat butonul pROG. Numarul postului presetat va palpai pe 
ecran.

• Apasati butoanele  sau  in mod repetat pentru a selecta numarul dorit al 
postului presetat, dela 1 la 20.

• Apasati butonul PROG pentru confirmarea selectiei. Mesajul STORE va aparea 
pe ecran.

Redare post radio memorat
pentru a reda un post radio memorat, apasati butoanele  sau  de pe telecomanda 
pentru a selecta postul radio dorit din lista posturilor memorate.

Informatii radio
Cand utilizati aparatul radio in modul FM sau DAB, puteti vizualiza informatiile 
postului radio prin apasarea pe butonul INFO de pe telecomanda in mod repetat.

Resetare sistem radio

• Apasati butonul SOURCE pentru a selecta modul FM sau DAB.
• Apasati butonul MENU  si utilizati butoanele  /  pentru a selecta „SYSTEM” 

si apoi apasati butonul  /PAIR pentru confirmarea selectiei.  Pe ecran va apare 
afisat „RESET”.

• Apasati butonul /pAIR, pe ecran va apare „RESET N”.
• Apasati butonul /pAIR pentru anulare sau apasati butoanele  /  

pentru a selecta „RESET Y” si apoi apasati  butonul /PAIR pentru confirmare.  
• Cand procedura de resetare este completa, unitatea incepe imediat scanarea 

DAB.
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MOD BLUETOOTH 
Asociere

1. Verificati ca unitatea sa fie pornita.
2. Apasati in mod repetat butonul ON/OFF/SOURCE de pe unitate sau butonul  

SOURCE de pe telecomanda pentru a selecta modul Bluetooth. pe ecran va 
apare mesajul “NO BT” daca unitatea nu este asociata cu nici un alt dispozitiv 
Bluetooth. Sistemul intra in modul de asociere.

3. Activati functia Bluetooth la dispozitivul cu care doriti asocierea si incepeti sa 
cautati dispozitivele Bluetooth.

4. Din lista dispozitivelor gasite selectati (kM0815). Introduceti parola “0000” daca 
este necesar. Pe ecran va apare afisat “BLUET” daca procedura de asociere a 
reusit.

Note:
• Nu este garantata compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth.
• Distanta maxima operationala in modul Bluetooth este de 8 m (fara obstacole 

intre dispozitivele Bluetooth asociate).
• Orice obstacol intre dispozitivele Bluetooth asociate poare reduce distanta 

operationala Bluetooth.
• Daca nivelul semnalului este slab, receptorul Bluetooth se poate deconecta, dar 

va intra din nou in modul de asociere automata.
• Daca exista o conexiune, apasati si tineti apasat cateva secunde butonul /

pAIR de pe telecomanda pentru re-activarea modului de asociere.
• Daca timp de 2 minute nu se realizeaza nici o asociere, unitatea va incerca 

refacerea conexiunii anterioara.
• Daca dispozitivele sunt in afara distantei operationale Bluetooth, conexiunea se 

va intrerupe.
• Daca doriti reconectarea la unitate, amplasati dispozitivul cu care a fost asociata 

in aria operationala Bluetooth.
• Daca temporar dispozitivul asociat cu unitatea a iesit din raza de actiune 

Bluetooth, verificati conexiunea.
• Daca nu exista conexiune, pe ecan va apare afisat “ NO BT”. Urmariti instructiunile 

pentru a efectua din nou asocierea Bluetooth.
• Daca dispozitivul conectat cu unitatea suporta formatul Advanced Audio 

Distribution Profile (A2DP), puteti reda muzica inregistrata in dispozitiv.
• Daca dispozitivul conectat cu unitatea suporta formatul Audio Video Remote 

Control Profile (AVRCP), puteti controla redarea muzicii de pe dispozitiv cu 
ajutorul telecomenzii unitatii.

MODUL LINE IN
puteti asculta muzica de pe o unitate externa.

1. Verificati ca unitatea sa fie conectata la TV sau la un alt dispozitiv audio.
2. Verificati ca unitatea sa fie pornita. Apasati butonul ON/OFF/SOURCE de pe 

unitate sau butonul SOURCE de pe telecomanda pentru a selecta modul LINE 
IN.
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3. Apasati butoanele  VOL+/VOL- pentru a regla volumul.
4. In modul LINE IN, utilizati sursa externa pentru controlul redarii.

DEPANARE

Problema Solutie
Fara alimentare • Verificati cablul de alimentare sa fie conectat 

corect
• Verificati pozitia butonului de pornire sa fie 

pe ON

Telecomanda nu functioneaza • Asigurati-va ca ati ales sursa corecta
• Reduceti distanta dintre telecomanda si 

aparat
• Verificati daca polaritatea bateriilor in 

telecomanda este corecta(+/-), dupa cum 
este indicat in compartimentul bateriilor

• Inlocuiti bateriile daca acestea sunt 
descarcate

• Aliniati telecomanda direct spre senzorul de 
pe unitatea principala

Receptie slaba a posturilor radio • Mariti distanta dintre dispozitiv si televizor 
sau VCR

Setarile orei s-au sters • A fost intrerupta alimentarea sau a fost 
deconectata unitatea de la retea

• Reglati ceasul

Unitatea nu reactioneaza la 
comenzi

• Deconectati si reconectati alimentarea 
retelei, apoi reporniti dispozitivul

Conexiunea prin Bluetooth nu 
este disponibila

• Functia Bluetooth pe dispozitivul mobil nu 
este activata

• Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth se află 
în modul „asociere”
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Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul 
ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu 
mai este in stare de functionare. pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului 
inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă 
rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil 
pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura 
fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru 
a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea 
reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să 
verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte 
reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KM0815 este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte 
prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declaraţia pentru descărcare este postata pe 
site-ul www.lechpol.eu”

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii 
si despre alte produse si accesorii. 

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si 
Raspunsuri.

SPECIFICATII

• Versiune Bluetooth 3.0
• DAB+ digital radio (banda III 174.928 – 239.200 MHz)
• Radio FM
• 20 de posturi presetate
• Alarma duala
• putere iesire: 2x 5 W
• THD: 1% (1 kHz, 1 W)
• Intrare sensibilitate: 500 mV
• Raspuns in frecventa: 40 Hz – 20 kHz
• Impedanta: 2 Ohm
• Tensiune iesire (5 V; 2,1 A)
• I/O:

• Port USB (încărcare a dispozitivelor)
• Intrare linie

• Ecran
• Telecomanda
• Consum putere: 25 W
• Alimentare: 220-240 V; 50/60 Hz


