
Mikrosystém Panasonic SC-UX100E 

AUDIO SYSTEM Výstupní kanál 2 kanály 

Příkon 

(CELKOVÝ 

VÝKON) 

RMS 300 W*1 

CD, CD-R/-RW CD-DA Ano 

MP3 Ano 

USB Slot 1 (Play) 

USB Standard USB 2.0 

Přehrávání MP3 Ano 

TUNER Předvolba stanic FM/30 

RDS Ano 

CHYTRÁ SÍŤ Bluetooth® 

Wireless 

Technology 

Ano 

Kompatibilní s 

aplikací MAX 

Juke 

Ano*5 

VYSOCE KVALITNÍ ZVUK Digitální 

zesilovač 

Ano 

D.Bass ano (rytmus) 

Silné vlnění ano (super woofer) 

Místní 

přednastavený 

ekvalizér 

Ano 

Manuální 

ekvalizér 

ano (3 pásma + surround) 

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ Automatické 

vypnutí 

Ano 

DJ Jukebox Ano 



REPRODUKTORY Systém reproduktoru Přední x2 

Přední Nastavení 2 dvoucestné reproduktory 

Reproduktor Basový reproduktor: 13 cm kuželový typ 

Reproduktor Výškový reproduktor: 5 cm kuželový typ 

TERMINAL Analogový 

audio vstup 

(AUX) 

Pin jack Ano 

OSTATNÍ Síťové napájení AC 220-240V, 50Hz 

Spotřeba 

energie 

Normální režim 

[Cca.] 

49 W 

Normální 

pohotovostní 

režim [přibl.] 

0.5W*7 

Programovatelný časovač PŘEHRÁVÁNÍ/ SPÁNEK 

Osvětlení Hlavní jednotka Modré nasvícení 

Zobrazení FL 

Dálkové ovládání Ano 

ROZMĚRY, 

HMOTNOST 

Hlavní 

jednotka 

Rozměry 

(ŠxVxH) 

250 × 132 × 227 mm 

Váha 1,7 kg 

Přední 

reproduktor 

Rozměry 

(ŠxVxH) 

181 × 308 × 165 mm 

Váha 2 kg 

Poznámka *1 RMS 30% výkon. *2 Přenos skladeb prostřednictvím 

připojení Bluetooth vyžaduje aplikaci Panasonic MAX 

Juke. *3 Nahrávání a přehrávání obsahu na tomto nebo 

jiném zařízení může vyžadovat souhlas majitele 

autorských práv nebo jiných práv k danému obsahu. 

Společnost Panasonic vám tento souhlas neuděluje, 

nemá k tomu oprávnění a výslovně se zříká práva, 

schopnosti nebo záměru takový souhlas vaším jménem 

získat. Vaší povinností je toto nebo jiné zařízení používat 

v souladu se zákony o autorských právech platnými ve 



vaší zemi. Další informace o příslušných zákonech a 

předpisech naleznete v této legislativě nebo vám je 

poskytne vlastník práv k obsahu, který chcete nahrát 

nebo přehrát. *4 Pro použití NFC bez stažení aplikace je 

vyžadováno zařízení se systémem OS verze 4.1 nebo s 

novějším systémem Android™. Instalace aplikace 

Panasonic MAX Juke umožňuje používat smartphone 

nebo tablet se systémem Android s funkcí NFC a 

systémem OS verze 4.1 nebo starším. *5 Ke stažení na 

Google Play™. *6 Spotřeba energie v pohotovostním 

režimu (zapnuto Bluetooth standby) přibližně 0,5 W. *7 

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (zapnuto 

Bluetooth standby) přibližně 0,6 W. •Specifikace se 

mohou bez oznámení měnit. Všechna zde uvedená čísla 

jsou pouze odhady. 

OCHRANNÁ ZNÁMKA Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné 

známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv 

používání těchto značek společností Panasonic 

Corporation podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a 

obchodní značky jsou ochrannými známkami a 

obchodními značkami příslušných vlastníků. Kódovací 

technologie MPEG Layer-3 audio s licencí od společností 

Fraunhofer IIS a Thomson. Android, Google Play a logo 

Google Play jsou ochranné známky společnosti Google 

Inc. N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná 

ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve 

Spojených státech a v jiných zemích. 

 


