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JBG 203

Multifunkční přehrávač 

s internetovým rádiem

JBG 203 je jednokanálovým „kombajnem“ 

na podkresovou hudbu. Tento vskutku 

moderní přístroj v sobě skrývá on-line 

stále aktualizována internetové rádia, 

DAB a DAB+ tuner s DLS, FM tuner 

s RDS a nechybí tolik žádané DLNA/ 

UPnP procházení sítě a technologie 

sdílení hudebních souborů z hudebních 

knihoven a serverů s funkcí „Play-To“ 

podporovanou novými MS Windows. Aby 

toto vše bylo možné, zařízení obsahuje 

ethernetovou LAN přípojku, ale také i Wifi 

rozhraní.

Bohatý komfort uzavírá přehrávání AAC/

AAC+, Mp3, WMA, WAV a FLAC souborů 

z USB slotu a AUX vstup. Zdroje hudby je 

možné ukládat do předvoleb a  plánovat 

je pomocí vestavěných budíků.

JBG 203
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Technická data
-  internetové rádio s napojením na více jak 20 000 stále aktualizo-

vaných rozhlasových stanic a podcastů
-  přehrávač souborů  AAC/AAC+, Mp3, WMA, WAV a FLACS 

z USB nebo z LAN sítě 
-  podpora  serveru UPnP  (sdílení hudebních serverů a knihoven 

s dalšími zařízeními v síti)
-  podpora „Play-to“ funkčnosti s MS Windows 7 a vyšším, pomocí 

DMR módu (přehrání souboru je možno v počítači rovnou nasmě-
rovat na JBG 203)

-  podpora DLNA (Digital Living Network Alliance) 1.5, digital media 
render

-  vestavěný tuner pro příjem DAB, DAB+ digitálního rozhlasového 
vysílání s funkcí DLS

- podpora funkce komprese dynamického rozsahu DRC
- vestavěný FM tuner s funkcí RDS
- systémový čas synchronizovaný z DAB tuneru nebo internetu
-  několikanásobná funkce Alarm / Sleep / Snooze pro plánované 

vypnutí a zapnutí
- standby režim s minimálním spotřebou
- zobrazení času a datumu
- propracované menu s bohatým nastavením
- možnost opakování a náhodného přehrávání
- několik paměťových předvoleb pro každý zdroj hudby
-  registrace na portále Frontier Silicon a hromadná správa přehrá-

vačů, účtů a seznamů hudby
- několik síťových profilů pro snadné připojení

- podpora připojené paměti na USB až 32 GB
- 2.7“ podsvětlený LCD displej
- IR dálkové ovládání
-  připojení do LAN pomocí ethernetu (konektor RJ 45) ne-

bo přes vestavěné Wifi rozhraní v pásmu 2,4 GHz, standard 
IEEE802.11b/g

- PIFA anténa pro příjem WiFi
-  analogový stereo vstup AUX konektorem Jack 3,5 pro napojení 

dalšího zdroje hudby, např. chytrého telefonu nebo tabletu
- vstupní citlivost vstupů pro externí zdroje signálu 0,9 V ef.
- stereo výstup Line Out konektorem RCA Cinch, úroveň 0,9 V ef.
- výstup na sluchátka konektorem Jack 3,5
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / ± 3 dB
- odstup S/N > 85 dB
- zkreslení THD < 0,05 %
- rozsah FM tuneru 87,5 – 108 MHz
- citlivost FM tuneru - 99 dBm
-  rozsah DAB / DAB+ tuneru (Band III) 174,928 - 239,200 MHz, (L 

Band) 1452.960 - 1490.624 MHz
- citlivost DAB tuneru - 94 dBm
- pracovní teplota -10 °C – 40 °C
- napájení 230 V AC / 50 Hz, DC 12 V
- rozměry 483 × 44 (1U) × 268 mm
- hmotnost 2,9 kg

Kat. č.: 271032 ks


