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dostatek místa? Tento tenký mikrosystém s možností montáže na stěnu umožňuje 

enášet podcasty, hudbu a další obsah přes rozhraní Bluetooth. Získáte také digitální rádio 
B+ bez praskání a můžete připojit přehrávač CD nebo gramofon přes vstup audio-in.

Flexibilní umístění. Atraktivní design.
• Jako doma u vás doma
• 2 x 2,75" širokopásmové reproduktory. Stereofonní zvuk
• Maximální výstupní výkon 10 W
• Štíhlý design s možností připevnění na stěnu. Nebo volně stojící na desce

Vše, co potřebujete
• Jeden malý systém pro veškerou vaši hudbu
• Digitální rádio DAB+/FM. Digitální ladění – až 20 předvoleb
• Párování Bluetooth pro více zařízení. Přepínejte mezi více než jedním zařízením
• Audio vstup. Připojení téměř ke každému zdroji

Nechte místnost naplnit melodií
• Pohodlí a ovládání
• Přehledný displej. Dálkový ovladač součástí dodávky
• Budík. Probouzejte se streamovanou hudbou, rádiem nebo melodií
• Rozměry hlavní jednotky: 400 x 220 x 110 mm



 Jeden systém pro veškerou vaši hudbu
Streamujete hudbu, přehráváte nahrávky nebo máte 
raději rádio? Díky technologii Bluetooth umožňující 
párovat více zařízení můžete snadno přepínat mezi 
bezdrátovými zařízeními a zvukový vstup se postará 
o kabelové zdroje. Digitální rádiový tuner zajistí 
křišťálově čistý příjem.

Jako doma u vás doma
Tento elegantní mikrosystém se skvěle hodí pro 
menší prostory. Můžete jej nechat volně stát na 
přiložené nožce nebo nožku sejmout a systém 
připevnit přímo na stěnu. Dva širokopásmové 
reproduktory poskytují čistý stereofonní zvuk.

Pohodlí a ovládání
Snadno použitelný dálkový ovladač vám dává na 
dosah ruky klíčové funkce systému, takže můžete 
ovládat atmosféru, aniž byste se museli vytrhovat 
z nálady. Na přehledném panelu displeje se zobrazují 
informace o stanici DAB a názvy skladeb.
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Přednosti
• Typ obrazovky: LCD •
Zvuk
• Maximální výstupní výkon (RMS): 10W
• Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, 

reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, Dynamic 
Bass Boost

• Zvukový režim: Pop, Jazz, Rock, Classic, Plochý
• Ovládání hlasitosti: Digitální zvýšení/snížení
• Kmitočtová charakteristika: 63–20 000 Hz
• Impedance reproduktorů: 6 ohmů

Reproduktory
• Počet zvukových kanálů: 2,0
• Nastavení reproduktorů: Širokopásmové
• Počet širokopásmových reproduktorů: 2
• Průměr širokopásmových reproduktorů: 7 cm 

(2,75")

Tuner/příjem/vysílání
• Typ tuneru: Digitální
• Pásma tuneru: FM, DAB/DAB+
• Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
• Předvolby stanic: 20 FM, 20 DAB
• Systém RDS: Ano.

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: 10 m 

(volný prostor)
• Verze Bluetooth: 4,2
• Vstup audio: 3,5 mm
• Konektor sluchátek: 1x 3,5 mm
• Smart Home: není k dispozici
• DLNA Standard: není k dispozici

Pohodlí
• Aktualizace hodin: Příjem v systému DAB

• Vylepšení displeje: Řízení jasu
• Budíky: Ano, bzučák, DAB, FM, Bluetooth
• Počet buzení: 2
• Časovač
• Dálkový ovladač

Design
• Systémové komponenty: Hlavní jednotka
• Možnost montáže na stěnu

Kompatibilita
• Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu: Ne

Spotřeba
• Typ adaptéru: Externí napájení
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Adaptér napájení ze sítě, 

Anténa FM, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, 
Držák pro montáž na stěnu, Stručný návod 
k rychlému použití, Záruční list

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 400 x 220 x 110 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 1,71 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 45,5 x 31,5 x 15,6 cm
• EAN: 48 95229 10316 0
• Hrubá hmotnost: 2,807 kg
• Čistá hmotnost: 1,707 kg
• Hmotnost obalu: 1,1 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice
• Typ umístění poličky: Pokládání
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