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uco espaço? Tenha entretenimento em grande. Além de rádio na Internet e DAB+, este 
gante microssistema de montagem na parede dispõe de compatibilidade com o Spotify 
nnect e transmissão por Bluetooth. Pode até ligar o seu leitor de CD ou gira-discos.

Instalação flexível. Design atraente.
• Um pequeno sistema para toda a sua música
• Perfeito para espaços mais pequenos
• 2 Diafragmas de gama total de 2,75". Potência máxima de saída de 10 W
• Design fino de montagem na parede. Ou de posicionamento livre num balcão

Tudo o que precisa
• Transmissão fácil. Audição épica
• Rádio na Internet. Rádio digital DAB+/FM. Até 20 pré-sintonias
• Spotify Connect. Utilize um dispositivo móvel como telecomando do Spotify
• Bluetooth. Transmita música, podcasts e muito mais.

Encha a sala de música
• Comodidade e controlo
• Visor TFT a cores de 2,4". Telecomando incluído
• Alarme. Acorde com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro
• Dimensões da unidade principal (incluindo suporte): 400 x 220 x 100 mm



 Um pequeno sistema para toda a música
Procura algo para ouvir? Este microssistema 
oferece-lhe rádio digital ou na Internet sem 
interferências de milhares de estações em 
todo o mundo. Pode transmitir música, 
podcasts e muito mais por Bluetooth e a 
entrada de áudio encarrega-se das fontes com 
fios.

Perfeito para espaços mais pequenos
Pode posicionar este elegante microssistema 
no pé incluído ou remover o pé para o montar 
diretamente na parede. Dois diafragmas de 
gama total produzem um som estéreo e nítido.

Transmissão fácil. Audição épica
Transmissão a partir do Spotify? Este rádio na 
Internet por Bluetooth inclui Spotify Connect. 
Utilize o telemóvel como telecomando 
enquanto o rádio transmite o sinal de melhor 
qualidade do Spotify — diretamente a partir 
dos servidores do Spotify. Dois diafragmas de 
gama total produzem um som estéreo e nítido.

Comodidade e controlo
Um comando fácil de utilizar coloca todas as 
funções principais do sistema na ponta dos 
seus dedos. O visor a cores apresenta capas 

dos álbuns e informações das músicas do 
Spotify Connect, assim como logótipos das 
estações quando utiliza rádio na Internet ou 
DAB+.

Alarme
Uma prática função de alarme torna este 
elegante microssistema perfeito para os 
quartos. Acorde com um sorriso com a sua 
estação de rádio favorita. Ou opte por um tom 
de alarme simples.
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Som
• Potência máxima de saída (RMS): 10 W
• Melhoramento do som: controlo de som digital, 

sistema de colunas de graves, Dynamic Bass Boost
• Modo som: Pop, Jazz, Rock, Clássica, Plano
• Controlo do volume: Para cima/para baixo digital
• Frequência de resposta: 63-20 000 Hz
• Impedância das colunas: 6 ohm

Colunas
• Número de canais de som: 2,0
• Configuração do diafragma: Gama completa
• Número de diafragmas de gama total: 2
• Diâmetro do diafragma de gama total: 2,75"

Sintonizador/receção/transmissão
• Tipo de sintonizador:: Digital
• Bandas do sintonizador: FM, DAB/DAB+, Rádio da 

Internet
• Antena: Antena FM (75 ohm)
• Estações pré-sintonizadas: 20 FM, 20 DAB
• RDS: Sim.

Conetividade
• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Gama Bluetooth: 10 m (em espaços livres)
• Versão Bluetooth: 4,2
• Entrada áudio: 3,5 mm
• Tomada dos auscultadores: 1x 3,5 mm
• Smart Home: Spotify Connect
• Norma DLNA: nd

Funcionalidades
• Atualização do relógio: DAB/rádio na Internet
• Tipo de ecrã de visualização: TFT de 2,4"
• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 

Luminosidade

• Alarmes: Sim, sinal sonoro, rádio na Internet, DAB, 
FM

• Número de alarmes: 2
• Temporizador
• Telecomando

Design
• Componentes do sistema: Unidade principal
• Montagem na parede

Compatibilidade
• Controlo da aplicação no smartphone/tablet: Não

Potência
• Tipo de adaptador: CA externa
• Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz

Acessórios
• Acessórios incluídos: Transformador CA, Antena 

FM, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte para 
montagem na parede, Manual de início rápido, 
Folheto de garantia

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 400 x 220 x 110 mm
• Peso da unidade principal: 1,71 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

45,5 x 31,5 x 15,6 cm
• EAN: 48 95229 10777 9
• Peso bruto: 2,807 kg
• Peso líquido: 1,707 kg
• Tara: 1,1 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
•
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