
MusicMan® MA zeneállomás 
Hordozható hangszóró / hangrendszer beépített MP3-lejátszóval + URH rádióval 

Rendelési szám:, 352190, 352191, 352192, 352193, 352194 

Ennek a készüléknek a konformitási nyilatkozata megtalálható a  www.technaxx.de/ honlapon (“Konformitási nyilatkozat”) 

• Hordozható szélessávú sztereo hangszóró MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, 

mobiltelefon, számítógép/notebook csatlakoztatására, beépített MP3-lejátszóval USB-ceruzák és 

TF MicroSD meóriakártyák (max. 32 GB-ig) számára. 

• Beépített sztereo URH-rádió és vonal-/tartalék-bemenet. 

• Alumíniumház, könnyű, strapabíró, különböző fémszínekben. 

• Védőrács a hangszórómembránok számára. 

• Többféle táplálási lehetőség: beépített tölthető 600 mAh akkumulátor, számítógép USB-portja, 

vagy hálózat tápegység* (*nem együttszálított tartozék).  

• Ideális utazáshoz,a lehető legegyszerűbb felállítás, kiváló hangminőség. A 

nyomógombok funkciója 

 

Megjegyzés: USB / MicroSD / Line-IN ^ az utoljára berakott eszköznek van 
elsőbbsége. 

Zenelejátszás 

• Az MP3 fájlok azonos sorrendben kerülnek lejátszásra, amilyenben az USB-ceruzán vagy a 

MicroSD kártyán tárolva vannak.  

• Ha a zenefájlok különböző mappákban vannak tárolva, a lejátszás mappáról mappára történik. 

Se nem lehet váltani a mappák között, se nem lehet kiválasztani egy bizonyos mappát. 

• Ha új MP3 fájlok kerülnek tárolásra, a készülék magától megváltoztatja a zenefájlok sorrendjét. 

Önnek nincs módja ebbe belenyúlni. 
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http://www.technaxx.de/


• Ha kiveszi az USB-ceruzát vagy a MicroSD kártyát, majd később visszadugja, a lejátszás a 

legutóbb hallgatott számmal kezdődik el. 

 
 

Műszaki adatok 

 

A csomag tartalma: 
MusicMan® MA Soundstation, USB-/táp-/audiokábel, használati útmutató 

Biztonsági megjegyzések az elemes táplálásról: gyerekektől tartsa távol az elemeket. Ha egy gyerek lenyelne egy elemet, azonnal vigye 

orvoshoz vagy kórházba. Tartsa be az elemek helyes polaritását: (+ és -). Ne használjon együtt régi és új , vagy különböző típusú elemeket. Ne 

zárja rövidre, ne nyissa fel, ne deformálja vagy töltse az elemeket. Sérülésveszély áll fenn az elemekből kifolyt sav által.  NE dobja tűzbe az 

elemeket. Robbanásveszély áll fenn! 

Környezetvédelmi megjegyzés:a csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Az elhasználódott készülékek/elemek nem valók a háztartási hulladék 

közé.  Tisztítás: Óvja a készüléket a szennyeződésektől (tiszta ruhával tisztítsa). Ne használjon durva anyagokat/oldószert/agresszív tisztítószert 

erre a célra.  A megtsiztított készüléket alaposan törölgesse le.  Fontos megjegyzés: Ha az elemből folyadék folyt volna ki, az elemtartót törölje 

szárazra egy puha ruhával.  

memória USB-ceruza + MicroSD kártya (32 GB) 

be / ki (kapcsoló) BE: kék LED világít / KI: kék LED nem világít 

beépített sztereo URH-rádió + Line-IN / AUX (3,5 mm-es analóg 

audiobemenet) 
akkumulátor beépített tölthető lítium-akkumulátor; 600 mAó töltési idő ~4 óra 

lejátszási idő ~ 6 óra (MicroSD kártyával) lejátszási idő ~ 5 óra 

(USB-ceruzával) 

töltés a piros LED töltéskor világít ^ a piros LED kialszik, ha az 

akkumulátor teljesen feltöltődött 
ANT URH-antenna, 3,5mm-es csatlakozóhüvely (az audiokábel szolgál 

URH-antennául)  
5 V egyenfeszültség bemenőteljesítmény (0,4-1,0 A) USB-portról vagy hálózati 

tápegységről* (*nem együttszálított tartozék) 
hangszóró 2 x 1.77” (külső átmérő 45mm) mágneses ellenállás 4 ohm jel/zaj-

viszony >80 dB kimenet RMS 6 W (3 W + 3 W) THD (harmonikus 

torzítás) = 10% 

frekenciamenet 150 - 18000 Hz (±3 dB) 
a készülék súlya 215 gramm 

a készülék méretei 50 x 53 x 163 mm 


