
DSX-A210UI
Recetor multimédia DSX-A210UI com USB

Desfrute de som EXTRA BASS em movimento, com este recetor multimédia de din único

Recetor multimédia com EXTRA BASS, amplificação de 4 x 55 W, equalizador de
10 bandas e porta USB frontal com controlo de iPhone/iPod.

Potência de saída elevada de 4 x 55 W
Porta USB frontal com controlo AOA 2.0/iPhone
EXTRA BASS e equalizador de 10 bandas

Resumo técnico

Descrição do ícone
4 x 55 W

Ligue o EXTRA BASS para um impulso de graves
dinâmico

Reproduza música a partir de qualquer aplicação no
seu telefone Android

Equalizador de 10 bandas ajustável com modo
karaoke

A porta USB frontal liga-se ao seu smartphone ou
biblioteca de música de leitor MP3

Especificação técnica importante
Potência de saída (4 ohms, 1 kHz, 16 V)  
55 W

Saída pré-amplificada 
Posterior

Aux-In 
Sim (Frontal)

USB 
Sim (Frontal)

USB Media Transfer Protocol 
Sim

USB Android Open Accessory Protocol  
Sim (2.0)

Conteúdo da embalagem
Conector ISO

Anel de regulação (rebordo): Preto (sem pintura)

Especificações

Tamanho e peso
Dimensões (L x A x P) 178 x 50 x 119 mm
Peso 0,7 kg

Características gerais
Aux-In Sim (Frontal)
EQ Sim (EQ10)
Filtro passa-alto Não
Saída pré-amplificada de alta
tensão

Não

Loudness Não
Filtro passa-baixo Não
Ligação direta do subwoofer Sim (fácil)
Potência de saída (4 ohms, 1
kHz, 16 V)

55 W

Saída pré-amplificada Posterior
USB Sim (Frontal)

Características do sintonizador
Pré-sintonias EUR: FM18 / MW6 / LW6,RU2: FM12 / FM6

(EE) / MW6 / LW6
RDS EON Sim

Design do painel
Cor do visor (Variações de
cor/Negativo ou positivo)

Preto / Negative

Dispositivo de visualização
(LCD / FL / OEL / TFT)

LCD (com acrílico)

Iluminação de teclas Vermelho
Obturador USB Sim

Função de controlo de iPod
Controlo do iPod (Codec) depende do iPod
Controlo do iPod (navegação
na lista)

Não

Controlo do iPod (controlo
pelo passageiro)

Não

Controlo do iPod (pausa) Sim
Controlo do iPod (repetir) TUDO / FAIXA
Controlo do iPod (retomar
reprodução)

Sim

Controlo do iPod (reprodução
aleatória)

DESLIGADO / FAIXA

Função de controlo de dispositivo de armazenamento de massa USB
Jump Mode Sim
Controlo de dispositivos USB
(Codec)

MP3, WMA, FLAC

Controlo de dispositivos USB
(Navegação na lista)

Sim

Controlo de dispositivos USB
(Pausa)

Sim

Controlo de dispositivos USB
(Repetir)

TUDO / FAIXA / ÁLBUM

Controlo de dispositivos USB
(Retomar reprodução)

Sim

Controlo de dispositivos USB
(Reprodução aleatória)

DESLIGADO / ÁLBUM / EQUIPAMENTO



Telecomando
com telecomando Não

Compatível com USB
USB Android Open
Accessory Protocol 

Sim (2.0)

Hub USB Não
Dispositivo de
armazenamento em massa
USB

Sim

USB Media Transfer Protocol Sim

Caracteristicas

O EXTRA BASS™ aumenta a potência de cada grave
Prima o botão EXTRA BASS para aumentar a potência da gama de graves da sua
música. Funciona reforçando os graves para criar graves profundos e poderosos.
Basta premir o botão para ativar o modo e desfrutar de som dinâmico.

Personalize o seu som com o equalizador de 10 bandas 
Personalize a reprodução de áudio de acordo com o seu gosto com o equalizador
gráfico de 10 bandas. Mova as barras para criar o seu próprio ambiente sonoro
único ou escolha a partir das 10 predefinições. O novo modo de karaoke baixa as
frequências vocais para que possa acompanhar as suas músicas preferidas no
automóvel.

Ligue o seu equipamento portátil com USB 
Ligue o seu leitor de MP3 à porta USB frontal para aceder à sua biblioteca de música
móvel.

O AOA 2.0 permite-lhe reproduzir música a partir das suas aplicações de
smartphone
O terminal USB é compatível com Android Open Accessory 2.0. Isso significa que
pode reproduzir qualquer música que seja compatível com o seu smarpthone
Android e as suas aplicações. Basta ligar à porta USB frontal e utilizar o ecrã do
seu telefone para navegar nas listas de reprodução.

Ecrã LCD de alinhamento vertical para leitura fácil
Com um ângulo de visualização mais amplo e um contraste até cinco vezes mais
elevado do que os ecrãs convencionais, o ecrã de alinhamento vertical é sempre fácil
de ler.

Combine com colunas da Sony para um som ainda melhor
Deseja expandir o seu sistema? Para a melhor correspondência possível,
experimente a gama completa de colunas FB da Sony. Estas complementam o
circuito EXTRA BASS para um som potente e intenso.

Ouça ficheiros FLAC de qualidade elevada
O FLAC é um formato de ficheiro que, ao contrário do MP3, comprime o sinal de
áudio sem qualquer perda de qualidade de áudio. Ligue à porta USB frontal para
reproduzir ficheiros FLAC em toda a sua glória.

A iluminação sincronizada com o som aumenta o entusiasmo
Veja a música a mexer-se com luzes que mudam e pulsam com as dinâmicas da
faixa.

Entrada remota de volante configurável 
Quer utilizar controlos de volante em vez de premir botões no recetor? A instalação é
fácil em veículos compatíveis, graças à entrada remota de volante configurável.

Amplificação de 4 x 55 W para um som potente e nítido
O amplificador integrado fornece 55 Watts x 4 (máx. a 4 ohms) / 20 Watts x 4
(RMS a 4 ohms), dando-lhe o volume de que precisa.

A entrada USB permite-lhe reproduzir música a partir do seu iPhone ou iPod 
A prática entrada USB permite-lhe reproduzir música a partir de um dispositivo iOS
com facilidade. Basta ligar um cabo USB (não fornecido) para poder controlar as
funções de reprodução básicas, enquanto vê as informações da faixa no visor.

Página de produto no website de Marketing
//www.sony.co.uk/permalink/product/dsxa210ui.eur?locale=pt_PT
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