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to malé rádio DAB+/FM vypadá skvěle, ať už ho postavíte kamkoli. Dřevěná skříňka 
extilní kryt reproduktoru dodají nádech minimalistického tepla každé místnosti. Získáte 
šťálově čistý příjem a navíc funkci Jemného buzení, která je ideální pro hosty.

Doma s vámi
• Krásný design, který se hodí kamkoli
• Dřevěná skříňka s textilním krytem reproduktoru
• Jasný a jednoduchý lesklý černý displej
• Rádio DAB+/FM. Digitální ladění – až 20 předvoleb

Pohodlný poslech
• Perfektní do každé místnosti
• Funkce budíku pro hosty na noc
• Duální budík. Jemné buzení rádiem.
• 2,5" širokopásmový reproduktor

Kompaktní a praktický
• Tlačítka v horní části k výběru zdroje, ladění, předvoleb a dalších
• Rozměry: 95 x 154,5 x 109 mm
• Hmotnost 0,52 kg



 Perfektní do každé místnosti
Od ranních hitovek až po zvuky pozdní noci – toto 
rádio se dokonale hodí na malý stůl, tenký pult nebo 
poličku. Tuner DAB+ zajišťuje křišťálově čistý 
příjem. Můžete si nastavit až 20 předvoleb svých 
oblíbených stanic.

Krásný design, který se hodí kamkoli
Lehká dřevěná skříňka obklopuje reproduktor, který 
je pokrytý šedou tkaninou. Lesklý černý panel 
displeje zobrazuje informace o stanici a čas. Nahoře 
na rádiu jsou tlačítka k ladění, výběr zdroje a další.

Budík pro hosty na noc
Nastavte funkci Jemné buzení a vaši hosté se probudí 
s postupně se zvyšující hlasitostí rádia. Funkci 
duálního budíku lze použít k nastavení dvou různých 
buzení. Ideální, pokud vaši hosté odkládají první 
buzení.
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Tuner/příjem/vysílání
• Automatické digitální ladění
• Pásma tuneru: FM, DAB/DAB+
• Příjem v systému DAB: informační displej, nabídka, 

Smart Scan
• Předvolby stanic: 20
• Systém RDS: Ano.

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 1 W
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory
• Počet širokopásmových reproduktorů: 1
• Průměr širokopásmových reproduktorů: 2,5"

Možnosti připojení
• Vstup audio: Ne
• Bluetooth: Ne

Budík
• Počet buzení: 2
• Zdroj budíku: Rádio DAB, Rádio FM, Bzučák
• Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
• Časovač: 15/30/60/90/120 min

Pohodlí
• Barva podsvětlení: bílá
• Typ displeje: Displej LCD

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 

Stručný návod k rychlému použití, Záruční list

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

9,5 x 15,45 x 10,9 cm
• Hmotnost: 0,52 kg

Rozměry balení
• EAN: 48 95229 10821 9
• Rozměry balení (Š x V x H): 23,6 x 15 x 14 cm
• Hrubá hmotnost: 0,88 kg
• Čistá hmotnost: 0,64 kg
• Hmotnost obalu: 0,24 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice
• Typ umístění poličky: Na podstavci
•

Specifikace
Radiobudík
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