
Embalaje :
Caixa :
Largura= 26.5 cm / Altura= 26 
cm / Profundidade = 15 cm 
Peso = 1.655 kg
Master 6 pcs :
Largura = 29 cm / Altura= 47 cm / 
Profundidade= 54 cm 
Peso = 10.56 kg
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Porta USB :
- Aceita todos os dispositivos que se comportam como memória USB 
Porta SD :
- Permite la leitura de cartão SD
Entrada AUX :
- A entrada auxiliar de 3,5 mm (AUX) permite ligar a saída de audio de 
um aparelho (Exemplo: saída de capacete de um leitor de Mp3, 
móvel ...)
Som :
- 2 x 1,5W
- Sistema audio : estéreo
- Ajuste de volume
- Tomada auricular  3,5mm (32 Ω)

Tuner :
- Radio FM
- Ajuste manual
CD :
- Leitor de CD, CD-R, CD-RW
- Pistas programáveis
MP3* :
- Navegação por álbum / pasta
- Função de repetição e reprodução aleatória. 
Alimentação :
- rede elétrica (230V - 50Hz)  ou 6 pilhas (não 
incluidas) 1,5V tipo – C/LR14
Consumo :
- 14W máx. en funcionamento
- 0,5W em modo stand by

(*) Os arquivos Mp3 podem-se ler SÓ com portos USB e SD

www.metronic.com

RADIO CD Ocean

O universo infantil do tema Oceano com seus animais acuáticos, comprazerá a todos os meninos e 
fá-los-á viajar para num ambiente agradável e divertido. 
Com uma ergonomía arrendondada e grades de protecção para altavoces, a rádio CD Ocean tem 
sido especialmente desenhada para adaptar à cama de um menino. Ademais, os botões grandes 
deste rádio CD permitirão um fácil manejo do aparelho e sua alça integrada permite levá-lo a todas 
partes. Além do leitor de CD, apreciará enormemente a capacidade de reproduzir música, canções, 
histórias ... gravadas numa memória USB ou cartão SD. Perfeita para animar aniversário ou para 
acompanhar aos meninos em sua cama, a rádio CD Ocean será o acessório essencial para acordar 
os meninos com música.

Características técnicas 
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