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ν έχετε πολύ χώρο; Αυτό το λεπτό, επιτοίχιο σύστημα micro σάς επιτρέπει να μεταδίδετε 

dcast, μουσική και πολλά άλλα μέσω Bluetooth. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε το ψηφιακό 

διόφωνο DAB+ χωρίς παράσιτα και να συνδέσετε το CD player ή το πικάπ σας μέσω της 

οδοχής εισόδου ήχου.

Ευέλικτη τοποθέτηση. Ελκυστική σχεδίαση.
• Απόλυτη αίσθηση άνεσης
• 2 x 2,75" Οδηγοί πλήρους εύρους. Στερεοφωνικός ήχος
• Μέγιστη ισχύς εξόδου 10 W
• Λεπτή σχεδίαση με δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο ή σε πάγκο

Όλα όσα χρειάζεστε
• Ένα μικρό σύστημα για όλη σας τη μουσική
• Ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+/FM. Ψηφιακός συντονισμός με έως και 20 προεπιλεγμένους 
σταθμούς

• Πολλαπλή σύζευξη Bluetooth. Εναλλαγή μεταξύ περισσότερων συσκευών
• Είσοδος ήχου. Σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήποτε πηγή

Γεμίστε τον χώρο σας με μελωδίες
• Άνεση και έλεγχος
• Ευκρινής οθόνη. Το τηλεχειριστήριο περιλαμβάνεται



 Ένα σύστημα για όλη σας τη μουσική
Θέλετε να κάνετε μετάδοση μουσικής, 
αναπαραγωγή δίσκων ή προτιμάτε το ραδιόφωνο; 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ 
των ασύρματων συσκευών χάρη στην πολλαπλή 
σύζευξη Bluetooth και με την είσοδο ήχου 
μπορείτε να συνδέσετε τις ενσύρματες πηγές. Ο 
ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου προσφέρει 
πεντακάθαρη λήψη.

Απόλυτη αίσθηση άνεσης
Αυτό το λεπτό ηχοσύστημα micro είναι ιδανικό για 
μικρότερους χώρους. Μπορείτε να το 
τοποθετήσετε με την παρεχόμενη βάση ή να 
αφαιρέσετε τη βάση και να το τοποθετήσετε 
απευθείας στον τοίχο. Οι δύο οδηγοί πλήρους 
εύρους προσφέρουν πεντακάθαρο στερεοφωνικό 
ήχο.

Άνεση και έλεγχος
Χάρη στο εύχρηστο τηλεχειριστήριο, έχετε όλες 
τις βασικές λειτουργίες του συστήματος στο χέρι 
σας, για να έχετε τον έλεγχο, χωρίς να χαλάτε τη 
διάθεση. Η ευκρινής οθόνη εμφανίζει 
πληροφορίες των σταθμών DAB και τίτλους 
τραγουδιών.
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Χαρακτηριστικά
• Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας •
Ήχος
• Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 10W
• Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, 
σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Dynamic 
Bass Boost

• Λειτουργία ήχου: Ποπ, Τζαζ, Ροκ, Κλασική, 
Επίπεδο

• Έλεγχος έντασης: Ψηφιακή πάνω/κάτω
• Συχνότητα απόκρισης: 63-20.000 Hz
• Αντίσταση ηχείων: 6 ohm

Ηχεία
• Αριθμός καναλιών ήχου: 2,0
• Διαμόρφωση οδηγών: Πλήρης σειρά
• Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 2
• Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 2,75"

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Τύπος δέκτη: Ψηφιακά
• Ζώνες δέκτη: FM, DAB/DAB+
• LNA - κεραία: Κεραία FM (75 ohm)
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20 FM, 20 DAB
• RDS: Yes (Ναι).

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Εμβέλεια Bluetooth: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
• Έκδοση Bluetooth: 4,2
• Είσοδος ήχου: 3,5 χιλ.
• Υποδοχή ακουστικών: 1 x 3,5 χιλ.
• Έξυπνη αρχική οθόνη: n.a.
• Πρότυπο DLNA: n.a.

Άνεση
• Ενημέρωση ρολογιού: DAB
• Τύπος οθόνης: LCD

• Αφυπνίσεις: Ναι, βομβητής, DAB, FM, Bluetooth
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Χρονοδιακόπτης ύπνου
• Τηλεχειριστήριο

Σχεδίαση
• Εξαρτήματα συστήματος: Κύρια μονάδα
• Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Συμβατότητα
• Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet: ΟΧI

Ρεύμα
• Τύπος τροφοδοτικού: Εξωτερικό AC
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Προσαρμογέας 

AC, Κεραία FM, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες 
AAA, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης

Διαστάσεις
• Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 400 x 220 x 110 μμ
• Βάρος κύριας μονάδας: 1,71 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

45,5 x 31,5 x 15,6 εκ.
• EAN: 48 95229 10316 0
• Μικτό βάρος: 2,807 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,707 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,1 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
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