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e masz miejsca? Ta smukła mikrowieża z opcją montażu na ścianie umożliwia strumieniowe 

esyłanie podcastów, muzyki i innych materiałów przez Bluetooth. Możesz za jej pomocą słuchać 

stego dźwięku radia cyfrowego DAB+. Podłącz do niej odtwarzacz CD lub magnetofon za pomocą 

jścia audio-in.

Elastyczność montażu i atrakcyjny wygląd
• Czuj się jak u siebie w domu
• 2 pełnozakresowe 2,75-calowe przetworniki i dźwięk stereo
• Maksymalna moc wyjściowa: 10 W
• Smukła konstrukcja, którą można zamontować na ścianie lub postawić na płaskiej powierzchni

Wszystko czego potrzebujesz
• Jeden mały zestaw do odtwarzania każdej muzyki
• Radio cyfrowe DAB+/FM; strojenie cyfrowe – możliwość zapisania do 20 stacji
• Funkcja parowania przez Bluetooth z wieloma urządzeniami i możliwość przełączania między 

kilkoma urządzeniami
• Wejście audio — łatwe podłączanie do niemal dowolnego źródła

Wypełnij pokój dźwiękiem
• Wygoda i kontrola
• Czytelny wyświetlacz i pilot w zestawie



 Jeden zestaw do odtwarzania każdej 
muzyki
Strumieniowe odtwarzanie muzyki, odtwarzanie 
muzyki z nośników fizycznych, a może radio? Funkcja 
parowania przez Bluetooth z wieloma urządzeniami 
umożliwia łatwe przełączanie między urządzeniami 
bezprzewodowymi, natomiast wejście audio-in 
obsługuje przewodowe źródła dźwięku. Cyfrowy 
tuner radiowy zapewnia krystalicznie czysty odbiór.

Czuj się jak u siebie w domu
Ta smukła mikrowieża idealnie nadaje się do 
mniejszych pomieszczeń. Można pozostawić 
urządzenie wolnostojące na dołączonej nóżce lub 
zamontować je bezpośrednio na ścianie (bez nóżki). 
Dwa pełnozakresowe przetworniki zapewniają 
czysty dźwięk stereo.

Wygoda i kontrola
Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania pozwala 
na dostęp do najważniejszych funkcji systemu, dzięki 
czemu możesz sterować muzyką bez psucia nastroju, 
który tworzy. Czytelny panel wyświetlacza pokazuje 
informacje o stacji DAB i tytuły utworów.
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Zalety
Bluetooth •
Dźwięk
• Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 10 W
• Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, 

zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex, 
Dynamiczne wzmocnienie basów

• Sound mode: Pop, Jazz, Rock, Classic, Płaski
• Regulacja głośności: Cyfrowa w górę/dół
• Pasmo przenoszenia: 63–20 000 Hz
• Impedancja głośnika: 6 ohm

Głośniki
• Liczba kanałów dźwiękowych: 2.0
• Konfiguracja przetwornika: Pełny asortyment
• Liczba pełnozakresowych przetworników: 2
• Średnica przetwornika pełnozakresowego: 2,75"

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
• Typ tunera: Cyfrowy
• Pasma tunera: FM, DAB/DAB+
• Antena: Antena FM (75 omów)
• Pamięć stacji: 20 FM, 20 DAB
• RDS: Tak.

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Pasmo Bluetooth: 10 m (wolna przestrzeń)
• Wersja Bluetooth: 4,2
• Wejście audio: 3,5 mm
• Gniazdo słuchawek: 1 x 3,5 mm
• Smart Home: n.d.
• Standard DLNA: n.d.

Udogodnienia
• Aktualizacja zegara: Funkcja DAB
• Typ ekranu: LCD
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
• Budzenie: Tak, sygnał dźwiękowy, DAB, FM, 

• Liczba alarmów: 2
• Wyłącznik czasowy
• Pilot

Wykończenie
• Elementy systemu: Jednostka centralna
• Możliwość montażu naściennego

Zgodność
• Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub 

tabletu: Nie

Moc
• Typ zasilacza: Zewnętrzne zasilanie sieciowe
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy, Antena 

FM, Pilot, 2 baterie AAA, Uchwyt do montażu na 
ścianie, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura 
gwarancyjna

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 400 x 

220 x 110 mm
• Waga jednostki centralnej: 1,71 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

45,5 x 31,5 x 15,6 cm
• EAN: 48 95229 10316 0
• Waga brutto: 2,807 kg
• Waga netto: 1,707 kg
• Waga opakowania: 1.1 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Typ ułożenia półki: Poziomo
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