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Radio MiniDisc Player
Gebruiksaanwijzing

Meteen een MD
beluisteren!

Luisteren naar de
radio!

Maak twee R6 (AA) alkalinebatterijen klaar. Deze speler kan ook
werken op netstroom of een oplaadbare batterij (zie
“Voedingsbronnen”).

Het toestel zoekt en stemt automatisch af op zenders die in uw streek
kunnen worden ontvangen. Luister naar de radio op plaatsen waar u
een goede ontvangst hebt.

z Verschillende manieren
van radio-ontvangst

Herhaald afspelen van
nummers

Handmatig afstemmen op
zenders (handmatig
afstemmen)

U kunt de nummers op drie verschillende
manieren afspelen — herhaal alles, herhaal
één nummer, herhaal in willekeurige
volgorde.

Als u de frequentie van een zender niet kent,
kunt u scannen door de frequentie
stapsgewijs op of af te laten lopen.

PLAY MODE
TUNING –,+

1 Plaats de batterijen.

1 Plaats de batterijen.
MZ-F40

z Verschillende manieren
van afspelen

Voor de radio bedraagt de levensduur van de batterijen ong. 30 uur. (Dit kan korter
zijn onder invloed van de werkingsomstandigheden en de omgevingsvoorwaarden.)
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Druk op PLAY MODE tijdens het afspelen
van een MD.
Bij elke druk op PLAY MODE verandert de
weergavestand-indicatie als volgt.

2 Zet de radio aan.

1

RADIO ON/BAND

1

Weergavestand-indicatie

1 Open het deksel
Waarschuwing
Het gebruik van optische instrumenten in
combinatie met dit produkt verhoogt het
gevaar voor het oog.

Informatie
DE LEVERANCIER IS IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE,
INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN
WELKE AARD DAN OOK, DIE
VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN
EEN DEFECT ARTIKEL OF ENIG
ANDER PRODUKT.
”MD WALKMAN” is een merknaam van
Sony Corporation.

Welkom!
Welkom in de wereld van de MiniDics. Maak
kennis met de vele mogelijkheden en
eigenschappen van de nieuwe MD-speler.
• Ingebouwde FM/AM tuner — Voor FM
stereo en AM weergave. U kunt zenders
voorinstellen met de Auto Station Preset
(ASP) functie.
• Dubbele LCD display — Aparte LCD
display voor MD en Radio vergemakkelijkt
de bediening.
• De batterijhouder kan R6 (AA) batterijen of
oplaadbare BP-DM20 batterijen bevatten.
De oplaadbare batterijen kunnen met dit
toestel worden geladen.
• Hoofdtelefoon met afstandsbediening —
De MD-speler of Radio kan worden
bediend met behulp van de
afstandsbediening, zodat het toestel in uw
zak of tas kan blijven zitten.

2 Plaats twee LR6 (AA) alkalinebatterijen (niet meegeleverd) en
sluit het deksel.
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Bij MD weergave gaan de batterijen ongeveer 8 uur mee. (Dit kan korter zijn onder invloed
van de werkingsomstandigheden en de omgevingsvoorwaarden.)

MINIDISC

Naar 2/REMOTE

2 Breng een MD in.

1 Druk op RADIO ON/BAND.

Alle muziekstukken worden
eenmaal gespeeld.

3 Radiozenders scannen.

1 Schuif OPEN en open
het deksel.

1 Houd ASP ingedrukt tot
“AREA” knippert in het
uitleesvenster van de
radio.

2 Breng een MD in met het label
naar boven en druk het deksel
omlaag om het te sluiten.

De FM frequentie en “PRESET 1”
verschijnen dan in het radiouitleesvenster van de MD
Walkman.

3 Speel de MD af.
Hoofdtelefoon met afstandsbediening (meegeleverd)

FM STEREO / AM

1 Druk op (.

VOL

Wanneer u de afstandsbediening
gebruikt, weerklinkt er een korte
pieptoon in de hoofdtelefoon.

naar 2/REMOTE

4 Afstemmen op een zender.

Om

Druckt u op (Pieptonen
in de hoofdtelefoon)

Het begin van
het huidige
muziekstuk te
vinden

Eenmaal op de = of
=zijde van ( op
de afstandsbediening
(drie korte pieptonen).

Het begin van
het volgende
muziekstuk te
vinden

Eenmaal op de + of
+ zijde van ( op
de afstandsbediening
(twee korte pieptonen).

Terug te
hou de = of =
spoelen tijdens zijde van ( op de
het afspelen
afstandsbediening
ingedrukt.
Verder te
hou de + of +
spoelen tijdens zijde van ( op de
het afspelen
afstandsbediening
ingedrukt.
De MD uit te
nemen

p/CHARGE en open

het deksel.

1)

Z

.
” f” (alles herhalen)

Druk op TUNING +/– om af te stemmen
op een gewenste zender.

Als u TUNING +/ – langer dan enkele
seconden ingedrukt houdt, zoekt en
memoriseert de MD Walkman automatisch de
zenders.
* De bediening is identiek voor FM1 en FM2.

Alle muziekstukken worden
herhaaldelijk afgespeeld.

.
” f1” (een herhalen)
Een muziekstuk wordt herhaaldelijk
afgespeeld.

.
” fSHUF” (herhalen in
willekeurige volgorde)
Alle muziekstukken worden
herhaaldelijk in willekeurige
volgorde afgespeeld.

Om de naam en de duur
van een muziekstuk te
kennen
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen van
een MD.
Bij elke druk op DISPLAY verandert het
uitleesvenster als volgt.
DISPLAY

VOLUME

1 Druk op RADIO ON/
BAND om AM, FM11) of
FM21) te kiezen.
2 Druk op PRESET +/– om
het voorinstelnummer
te kiezen.
RADIO ON/BAND
3 Regel het VOLUME.

2 Draai aan VOLUME (VOL op de
afstandsbediening) om het
volume te regelen.

Om de weergave te stoppen, druk op
p/CHARGE (p op de
afstandsbediening).

(geen) (normale weergave)

Druk op RADIO ON/BAND om de radio
aan te zetten. Druk vervolgens op RADIO
ON/BAND om AM, FM1* of FM2* te
kiezen.

Wanneer de weergave niet start
• Controleer of de MD Walkman niet is
vergrendeld. Zie Vergrendelen van de
bedieningsorganen.
• Staat de radio aan?
Zet de radio af.
Opmerking
Verschuif OPEN niet tijdens de weergave.
Als u dat toch doet, gaat het deksel open
en stopt de weergave.

Uitleesvenster MD tijdens
weergave
Muziekstuknaam2) of verstreken
speelduur van het huidige
muziekstuk

VOLUME

MINIDISC

Om de radio af te zetten, druk op
RADIO OFF (p op de
afstandsbediening) .
Als de radio niet werkt
• Controleer of de MD Walkman niet is
vergrendeld. Zie Vergrendelen van de
bedieningsorganen.
• Werkt de MD?
Zet de MD af.

1SHUF

Nummer van het
muziekstuk
1) Wanneer u het deksel hebt geopend, zal
de weergave beginnen bij het begin van
het eerste muziekstuk.
2) Verschijnt enkel bij MD’s met elektronisch
label.

Muziekstuk-nummer

Opmerkingen
• Zet de stroom niet af tijdens het scannen
van zenders, zoniet kunnen de
ontvangen zenders niet worden
opgeslagen.
• Als u de zenders niet goed ontvangt,
stem dan manueel af en sla de zenders
op.
Tip
Wanneer u in dezelfde streek nog eens
naar de radio luistert, kunt u stap 3
overslaan.

De radio-ontvangt verbeteren
FM: Strek het hoofdtelefoonsnoer uit voor
een betere ontvangst.
AM: Verdraai het toestel horizontaal voor
een optimale ontvangst.

Muziekstuknummer

Verstreken
tijdsduur

Bij stereo-ontvangst
Zet de FM schakelaar (bovenaan op de MD
Walkman) op STEREO. Bij slechte of
gestoorde ontvangst zet u de FM
schakelaar op MONO.
Wanneer de FM schakelaar op MONO
staat, is het geluid mono.
1)

Nummer van MINIDISC
het op de MD
Muziekstukopgenomen
naam
muziekstuk

Voor FM1 en FM2 samen kunnen
maximum 16 zenders worden
vooringesteld.

MINIDISC

Disc-naam
Opmerking
De disc- en muziekstuk-namen verschijnen alleen
bij MD’s die elektronisch zijn benoemd.

(sla om)

De opgeslagen zender annuleren

Zenders voorinstellen
Gebruik van de ASP toets (ASP
functie)
Als u op de ASP toets drukt, zoekt en
memoriseert de MD Walkman automatisch
ontvangbare zenders.
Als de ASP functie niet de gewenste zenders
opslaat, of wanneer u zelf een
voorinstelnummer wil toekennen aan de
zenders, zie Handmatig afstemmen op zenders of
Handmatig zenders opslaan.

Automatisch scannen en
opslaan van een geselecteerde
band (Auto Memory Scan)

Bedien het toestel zoals hierboven
beschreven. Druk in stap 3 herhaaldelijk op
PRESET +/– tot “–” verschijnt. Druk
vervolgens op ENTER terwijl “–” knippert.

z Andere handige functies
Extra bas (MEGA BASS)
Door deze functie worden de lage frequenties
intenser waardoor lage tonen voller worden
weergegeven.

ENTER

Wanneer het geluid wordt vervormd bij het
accentueren van lage tonen, moet u het volume
lager zetten.

1
2

Druk op RADIO ON/BAND om de radio
aan te zetten en druk vervolgens op
RADIO ON/BAND om AM, FM1* of
FM2* te kiezen.

Om het toestel te laten werken op netstroom,
sluit u de netspanningsadapter AC-E45HG
(niet meegeleverd) aan.

Uw gehoor beschermen
(AVLS)
De AVLS (Automatic Volume Limiter System)
functie beperkt het maximum volume om uw
gehoor te beschermen.

naar DC IN 4.5 V

FM STEREO / AM

Handmatig zenders opslaan
(Manual-Memory functie)

• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC
IN 4.5 V ingang.

Voedingsbronnen
De batterijen zijn op. In het
uitleesvenster knippert de melding
“n”. De stroomvoorziening stopt.

Als u de radio laat werken met zwakke
batterijen, kan n verschijnen in het MD
uitleesvenster. Dit is normaal.

• Gebruik de netvoeding, twee R6 (type AA)
batterijen, de oplaadbare
nikkelmetaalhydride-batterij of de accu van
de auto.
• Bij gebruik in huis: gebruik alleen de
wisselstroomadapter AC-E45HG (niet
meegeleverd). Gebruik in geen geval een
andere adapter, aangezien dit tot storing in
de MD-speler kan leiden.

Batterijen

MD
Radio
weergave

Oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij BP-DM20

Ong.
6 uur

Ong.
16 uur

Droge R6 (AA)
alkalinebatterijen
Sony LR6(SG) x2

Ong.
8 uur

Ong.
30 uur

Polariteit van de stekker

Betreffende droge batterijen

Sluit de netspanningsadapter aan.

De MD Walkman begint automatisch
zenders te zoeken en op te slaan.

* Het toestel slaat eerst zenders op in FM1,
ongeacht het feit of FM1 dan wel FM2 werd
gekozen.

Zwakke batterijen. Alle batterijen
vervangen.
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AVLS

Bij slechte ontvangst kunnen er minder dan 8
zenders (voor AM)/16 zenders (voor FM)
worden opgeslagen.

Veiligheid

Vooraleer u de oplaadbare batterij BP-DM20
(niet meegeleverd) voor het eerst gaat
gebruiken, moet u hem opladen met de
netspanningsadapter AC-E45HG (niet
meegeleverd).

Gebruik van een
oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij

Netspanningsadapter
(niet meegeleverd)

Zet de AVLS op LIMIT.
Het volume wordt op een gemiddeld niveau
gehouden, zelfs al probeert u het volume
omhoog te draaien.

v
n

Gebruikte batterijen

Voorzorgsmaatregelen

• Zolang het netsnoer op het stopcontact is
aangesloten blijft er spanning op de MDspeler staan, ook al is de MD-speler zelf
uitgeschakeld.
• Als de MD-speler gedurende langere tijd
niet gebruikt gaat worden, koppel dan de
voedingsbron los (wisselstroomadapter,
droge batterijen, oplaadbare batterij of
accu-aansluikabel). Trek voor het
verwijderen van het snoer van de adapter
altijd aan de stekker zelf en nooit aan het
snoer.
• Bij gebruik in de auto: Gebruik de CPA-9
adaptercassette en de DCC-E245
autobatterijkabel (niet meegeleverd).

Druk op ENTER tot “A” verschijnt in het
uitleesvenster.

Druk op PRESET +/– om de
vooringestelde zender te kiezen die u wilt
beluisteren.

B
v
b

z Aanvullende informatie

Levensduur batterijen*

naar een
stopcontact

3

U kunt de toestand van de batterijen controleren
als tijdens het gebruik de batterij-indicatie op de
MD-speler zichtbaar is.

Opmerking

Netspanningsadapter
(niet meegeleverd)

naar een
stopcontact

Verschuif MEGA BASS.
Kies 1 (weinig effect) of 2 (veel effect). Om het
effect te annuleren, zet u MEGA BASS op 0.

Wanneer batterijen vervangen of opladen

Gebruik op netstroom

naar DC IN 4.5V

Opmerking

RADIO ON/BAND

De MD-speler kan niet alleen op droge
alkalinebatterijen werken, maar ok op
netstroom en op een oplaadbare
nikkelmetaalhydride batterij.

MEGA BASS

De MD Walkman zoekt en memoriseert
automatisch zenders die kunnen worden
ontvangen.
U kunt 8 zenders voorinstellen voor AM, 16
voor FM (FM1 en FM2 samen).
Gebruik deze functie op plaatsen met een
goede radio-ontvangst.
PRESET –,+

zVoedingsbronnen

2

Plaats de oplaadbare batterij en sluit het
deksel.

* De levensduur van een batterij kan negatief
worden beïnvloed door de
gebruiksomstandigheden en de
omgevingstemperatuur.

Onjuist gebruik van batterijen kan leiden tot
batterijlekkage of tot barsten van batterijen.
Om dit te voorkomen neemt u de volgende
regels in acht:
• Plaats batterijen met de + en – polen in de
juiste richting.
• Gebruik geen combinaties van nieuwe en
gebruikte batterijen of van verschillende
typen.
• Probeer droge batterijen niet op te laden.
• Wanneer de MD-speler langere tijd niet
gebruikt gaat worden, verwijdert u de
batterijen.
• Mocht er toch batterijlekkage optreden, dan
maakt u de batterijhouder voorzichtig
helemaal schoon voordat u nieuwe
batterijen plaatst.

Betreffende oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij

Vergrendelen van de
bedieningsorganen
(HOLD)

2
1

Om te voorkomen dat bijvoorbeeld tijdens het
lopen toetsen per ongeluk worden bediend,
kunt u de vergrendelfunctie inschakelen.

µ

PRESET –, +
ENTER

Het topje op de batterij
komt rechts

• Alleen de aanbevolen adapter gebruiken.
• De oplaadtijd hangt af van de batterijstaat.
• Wanneer u de batterij voor de eerste keer of
na langere tijd weer gebruikt, kan de
conditie van de batterij achteruit zijn
gegaan. In dat geval laadt en ontlaadt u de
batterij een aantal keren. De batterij zal dan
weer in goede conditie zijn.
• Als de batterij slechts half zo lang meer
meegaat, moet u deze vervangen.

Oververhitting

• Indien de MD-speler langdurig wordt
gebruikt kan deze oververhit raken. Laat
de MD-speler in dat geval eerst afkoelen.

Plaatsing

• Zet de MD-speler niet op een plek waar
deze wordt blootgesteld aan overmatig
licht, extreme temperaturen, vocht of
trillingen.
• Zorg altijd voor voldoende ventilatie
rondom het apparaat als het wordt
gebruikt op netvoeding. Oververhitting
van de MD-speler kan leiden tot storingen
of verwonding.

HOLD

1
2

Zet de radio aan en stem af op een
gewenste zender.
Kies FM1 of FM2 voor FM.

3

Druk op ENTER.
HOLD
FM STEREO / AM

3
4

Terwijl “PRESET” en het
voorinstelnummer knipperen, kiest u met
PRESET +/– een voorinstelnummer
waaronder u de zender wilt opslaan.
Druk op ENTER terwijl “PRESET” en het
voorinstelnummer knipperen.

FM STEREO / AM

5

Schuif de HOLD-toets in de richting van de
c.

Stem af op een zender met PRESET +/–.

4

Druk op p/CHARGE op de MD-speler.
“Charge” knippert, de batterij-indicatie
verschijnt in het uitleesvenster en het
opladen begint. Als het opladen is
voltooid, knippert het lampje “Charge”
niet langer en is de batterij-indicatie uit
het uitleesvenster verdwenen.
Een volledig ontladen batterij moet
ongeveer 3 uur worden opgeladen. Om
het opladen eerder te stoppen, drukt u op
p/CHARGE.
Koppel de netspanningsadapter los.
Zolang de MD-speler is aangesloten op
het lichtnet, wordt de speler door het
lichtnet gevoed en werkt hij niet op de
batterij.

Hoofdtelefoon
Veiligheid in het verkeer
Draag geen hoofdtelefoon aan het stuur van een
fiets, auto of een ander voertuig. Dit kan leiden
tot gevaarlijke verkeerssituaties en is in bepaalde
landen wettelijk verboden. Het kan bovendien
gevaarlijk zijn uw MD-speler met een hoog
volume te laten spelen als u zich op straat
bevindt, vooral op oversteekplaatsen. Zet in
mogelijk gevaarlijke situaties altijd uw MDspeler uit.

Voorkom oorletsel
Zet de muziek op de hoofdtelefoon niet te hard.
Oorspecialisten waarschuwen voor het
voortdurend en zonder onderbreking beluisteren
van harde muziek. Hoort u een hoog geluid in
uw oren, draai dan het volume omlaag of zet de
MD-speler uit.

Denk om anderen
Houd de geluidssterkte op een redelijk niveau. U
kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds horen
terwijl u tegelijkertijd rekening houdt met de
mensen rondom u.

MiniDisc cartridge

• Maak de behuizing niet open.
• Bewaar discs niet op een plek waar deze
worden blootgesteld aan overmatig licht,
extreme temperaturen, vocht of stof.

Reinigen
• Reinig de behuizing van de MD-speler met
een zachte vochtige doek, eventueel met
een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen
schuursponsjes, schuurmiddelen of
chemische oplosmiddelen zoals alcohol of
benzine. Hiermee kan de afwerking van de
behuizing worden beschadigd.
• Veeg met een schone droge doek over het
omhulsel van de disc om eventueel vuil te
verwijderen.
• Stof of ander vuil op de lens kan een goede
werking van het apparaat belemmeren.
Sluit daarom de disc-houder na plaatsen en
uitnemen van een MD.

Mechanische geluiden
De MD-speler maakt tijdens de werking
mechanische geluiden die worden
veroorzaakt door het energiespaarsysteem.
Dit is volkomen normaal.
Mocht u nog vragen of problemen hebben
met betrekking tot de MD Walkman, aarzel
dan niet contact op te nemen met uw
dichtstbijzijnde Sony dealer.

Verhelpen van storingen
Als het probleem na het uitvoeren van
onderstaande controles blijft bestaan, neem
dan contact op met uw plaatselijke Sony
dealer.

De MD-speler werkt niet of niet goed.
•U probeerde weergave zonder disc in
de speler (“NO DISC” knippert).
b Breng een MD in.
•De speler is vergrendeld (“HOLD”
knippert).
b Schuif HOLD tegen de richting van
het pijltje in om de speler te
ontgrendelen.
•Er is condensvorming in de MD-speler,
b Neem de MD eruit en laat de MDspeler gedurende een aantal uren op
een warme plaats drogen totdat alle
condens is verdwenen.
•De oplaadbare of droge batterijen zijn
zwak (n knippert).
b Vervang de droge batterijen of laad
de batterij op.
•De droge batterijen zijn verkeerd in de
houder geplaatst.
b Plaats de batterijen op de juiste
manier.
•Er is een onbespeelde MD ingebracht
(“BLANK” knippert).
b Breng een voorbespeelde MD in.
•De speler kan de disc niet lezen (gekrast
of vuil) (“ERROR” knippert).
b Disc opnieuw inbrengen of
verwisselen.
•U drukte op een toets terwijl de discindicatie snel ronddraaide.
b Wacht tot de indicatie langzaam
draait.
•Netspanningsadapter is losgeraakt
tijdens de opname of er heeft zich een
stroomstoring voorgedaan.
•Terwijl de MD-speler in gebruik was,
was er sprake van een mechanische
schok, statische elektriciteit,
spanningspieken door bijv.
blikseminslag, enz.
b Start het apparaat als volgt opnieuw.
1 Koppel alle voedingsbronnen los.
2 Laat de MD-speler ongeveer 30
seconden staan.
3 Koppel de voedingsbron weer aan.

Een MD wordt niet vanaf het eerste
muziekstuk gespeeld.
•Het afspelen van de disc werd
onderbroken voordat het laatste
muziekstuk werd bereikt.
b Druk herhaalde malen op = of
open en sluit het deksel eenmaal om
terug te keren naar het begin van de
disc, en begin opnieuw met afspelen
nadat u het muziekstuk-nummer in
het uitleesvenster hebt
gecontroleerd.
Het weergavegeluid verspringt.
•De MD-speler staat bloot aan teveel
trillingen.
b Plaats de MD-speler op een stabiele
ondergrond.
Een zeer kort muziekstuk kan het
geluid doen verspringen.
Er is teveel ruis in het geluid.
•Een sterk magnetisch veld van bijv.
televisie beïnvloedt het signaal.
b Plaats de speler niet te dicht bij een
magnetisch veld.
De oplaadbare batterij laadt niet op.
•De batterijen zijn verkeerd geplaatst of
de netspanningsadapter is verkeerd
aangesloten.
b Plaats de batterijen op de juiste
manier en sluit de
netspanningsadapter correct aan.
Er komt geen geluid via de
hoofdtelefoon.
•De stekker van de hoofdtelefoon is niet
goed aangesloten.
b Sluit de hoofdtelefoon goed aan op
2/REMOTE.
•Het volume is te laag.
b Regel het volume met VOLUME
door aan de volumeregelaar te
draaien.
•AVLS is aan.
b Schuif AVLS op NORM.
De gewenste zender kan niet worden
beluisterd door een druk op de ASP
toets.
•Slechts ontvangstomstandigheden
(zwak ontvangstsignaal, zender in de
buurt, etc.).
b Handmatig afstemmen op zenders
en opslaan.

Technische gegevens
MD gedeelte
Audio weergavesysteem
MiniDisc digitaal audiosysteem
Laser eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Uitgangsvermogen laser: maximaal 44,6 µW*
*Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
levensoppervlak van het optische blok met
opening van 7 mm.
Omwentelingen
400 tot 900 t/min (CLV)
Foutcorrectie
Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code
(ACIRC)
Bemonsteringsfrequentie
44,1 kHz
Codering
Adaptive TRansform Acoustic Coding (ATRAC)
Modulatiesysteem
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Aantal kanalen
2 stereo-kanalen
1 mono-kanaal
Frequentiebereik
20 tot 20.000 Hz ± 3 dB
Snelheidsfluctuaties
Beneden meetbare grens
Uitgangen
Hoofdtelefoon: stereo mini-aansluitbus,
maximum uitgangsniveau 15 mW + 15 mW,
belastingsimpedantie 16 ohm

Radiogedeelte
De MD speelt niet normaal
•De speler staat in de herhaalstand (Å
verschijnt).
b Druk herhaaldelijk op PLAY MODE
tot Å verdwijnt en start
vervolgens de weergave.

Frequentiebereik

Model voor Noord- en Zuid Amerika:
FM:87,5 - 108MHz
AM:530 - 1710kHz
Model voor andere landen:
FM:87,5 - 108MHz
AM:531 - 1602kHz

Algemeen
Voeding
Sony netspanningsadapter AC-E45HG (niet
meegeleverd) aangesloten op de DC IN 4.5 V
bus:
220-230 V wisselstroom, 50/60 Hz (Europees
model)
120 V AC, 60 Hz (model voor de USA en
Canada)
100-240V AC, 50/60 Hz (Andere modellen)
Twee LR6 (type AA) batterijen (niet
meegeleverd)
Oplaadbare nikkelmetaalhydride-batterij
BP-DM20 (niet meegeleverd)
Afmetingen
Ong. 123 x 27,5 x 79,6 mm (b x h x d)
Gewicht
Ca. 200 g, alleen de MD-speler
Ca. 293 g inclusief een voorbespeelde MD, een
hoofdtelefoon en twee Sony alkaline batterijen,
type LR6 (SG)
Meegeleverde accessoires
Hoofdtelefoon met afstandsbediening (1)
Draagtas (1)
Oorkussentjes (2)

Optionele accessoires
Netspanningsadapter AC-E45HG
BP-DM20 oplaadbare nikkelmetaalhydridebatterij
DCC-E245 kabel voor de auto-accu.
CPA-9 adaptercassette
MDR-D33, MDR-D55, MDR-D77 stereohoofdtelefoon
SRS-A41 Sony actieve luidsprekers
CK-MD4 MiniDisc draagtas
CK-MD10 MiniDisc box
Het kan zijn dat uw dealer niet alle genoemde
onderdelen levert. Vraag uw dealer om meer
informatie over de ter plaatse leverbare
onderdelen.
Patentlicentie voor de VS en andere landen van
Dolby Laboratories Licensing Corporation
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.

