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NR 540  
Nostalgie Muziek Center 

 
Nostalgisch muziek center die werkelijk alles afspeelt en met een zeer warm geluid! 
De Soundmaster NR540 is de opvolger van de zeer succesvolle NR513A. De 
geluidskwaliteit van de NR540 is ten opzichte van de NR513A sterk verbeterd. De 
metalen afwerking van het bedieningspaneel evenals de vernieuwde afstandsbediening 
geeft de NR540 een zeer chique uitstraling. Tevens is de NR540 uitgerust met een 
hoofdtelefoonaansluiting. De mooi afgewerkte houten kast met een rustiek eiken look 
geeft de Soundmaster NR540 een echte nostalgische uitstraling. Van binnen is dit 
apparaat echter voorzien van alle moderne functionaliteiten. De NR540 is een platen-, 
CD-, cassettespeler en radio ineen. Bovendien is er ook nog de mogelijkheid om hetgeen 
wat afgespeeld wordt direct op te nemen op een USB stick. Dus je kan van je analoge 
opname direct digitale bestanden maken. En dit alles is te bedienen vanuit uw stoel, 
want er wordt een makkelijk te bedienen afstandsbediening meegeleverd. Apparaat is 
uitgerust met een 75 Ohm antenneaansluiting, dus apparaat kan aangesloten worden op 
de kabel. De kwaliteit van het geluid is echter niet nostalgisch. De Soundmaster NR540 is 
uitgerust met een zeer warm en goed geluid. Het muziekvermogen bedraagt 2 x 25W. 
 
Specificaties: 

 Platenspeler met 3 snelheden (33/45/78 RPM) en toonarm lift 
 CD speler CD / CD-R/CD-RW, MP3  
 Cassette speler 
 Radio FM / AM met een 75 ohm antenneaansluiting  
 Encoding (directe opname) op USB van platenspeler, CD,  cassette en radio 
 USB aansluiting 
 AUX aansluiting 
 Hoofdtelefoon aansluiting  
 Audio line out aansluiting  
 Afstandsbediening 
 Ingebouwde stereo luidspeaker   
 Echte houten kast, rustiek eiken 
 Uitgangsvermogen 2 x 25W (PMPO) en 2 x 5W RMS 
 Netvoeding AC 230V ~ 50 Hz 

 
 Afmeting  : 51,0 x 34,7 x 21.7 cm (B x D x H) 
 Gewicht  : 9,1 kilogram 
 EAN code   : 4005425005728 
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