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met draadloze telefoonoplader
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l in slaap met uw favoriete podcast. Start uw ochtendafspeellijst als u wakker wordt. 
t deze Bluetooth-wekker kunt u audio streamen vanaf uw mobiele apparaten. De 
kker is ook voorzien van een draadloze Qi-oplader en een USB-oplaadpunt.

Compacte vormgeving. Veelzijdige functies
• Qi-oplaadpad voor draadloos opladen. USB-poort
• Bluetooth voor muziek en podcasts
• Eenvoudig, duidelijk display
• Afwerking van zwarte stof
• Compacte, stevige constructie. 135 x 60 x 135 mm

Slaap lekker. Word rustig wakker
• Tweevoudige wekfunctie. U kunt twee wektijden instellen
• Alarmherhaling met extra snoozetijd
• Sleeptimer. Val in slaap terwijl u luistert naar uw favoriete muziek

Eenvoudige bediening, 's ochtends en 's avonds
• Toetsbediening op het glanzende bovenpaneel
• Druk voor koppelen, snooze/helderheid, volume, afspelen/onderbreken
• Knoppen aan achterzijde om de tijd/sleeptimer en alarmen in te stellen



 Compacte vormgeving
Een groot, digitaal tijdsdisplay schijnt achter de 
stofafwerking van deze Bluetooth-wekker.

Toetsbediening
De bedieningstoetsen bevinden zich op het 
glanzende bovenpaneel, waar u ook een draadloze 
Qi-oplaadpad voor uw telefoon vindt.

Veelzijdige functies
Druk voor koppelen, snooze/helderheid, volume, 
afspelen/onderbreken. Oudere telefoons kunt u 
opladen via de USB-poort.

Sleeptimer
Val rustig in slaap met uw favoriete podcast of 
afspeellijst in de achtergrond. U kunt de sleeptimer 
instellen om maximaal 2 uur te streamen vanaf uw 
apparaat. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, 
wordt de luidspreker uitgeschakeld. Zo wordt u 
nooit meer midden in de nacht wakker terwijl u zich 
afvraagt waarom de muziek nog steeds aanstaat!

Eén wekker, twee wektijden
Met de tweevoudige wekfunctie kunt u twee 
verschillende alarmen instellen. Ideaal als u 
waarschijnlijk door het eerste alarm heen slaapt. Of 
als uw partner op een andere tijd moet opstaan.
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Draadloze Bluetooth®-technologie
• Profielen: A2DP, AVRCP
• Bereik: 10 m (open ruimte)
• Versie: V4.2

Opladen
• Draadloos uitgangsvermogen: 10W
• USB-apparaten: 5 V, 1 A

Klok
• Type: Digitaal
• Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur
• Display: LED

Alarm
• Alarmbron: Zoemer, Bluetooth
• Aantal alarmen: 2
• Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
• Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Comfort
• Volumeregeling: Omhoog/omlaag
• Alarmfuncties: Tweevoudige alarmtijd, Gentle 

Wake, Alarm herhalen (snooze), Bluetooth of 
zoemeralarm

• Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag
• Sleeptimer

Geluid
• Geluidssysteem: Stereo
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2 W
• Volumeregeling: digitaal

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
• Back-upbatterij: 2 x AAA (niet meegeleverd)

Accessoires
• Snelstartgids
• Garantie: Garantiekaart

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 225 x 85 x 167 

mm
• Nettogewicht: 0,475 kg
• Brutogewicht: 0,625 kg
• Productafmetingen (b x d x h): 135 x 135 x 

61 millimeter
• Gewicht van het product: 0,3 kg
•
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