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υέλικτο οικιακό ραδιόφωνο
τό το μικρό ραδιόφωνο DAB+/FM δείχνει όμορφο όπου και αν το τοποθετήσετε. Το ξύλινο 

ρίβλημα και το υφασμάτινο κάλυμμα των ηχείων προσθέτουν μια ζεστή νότα μινιμαλισμού σε 

θε δωμάτιο. Προσφέρει πεντακάθαρη λήψη ενώ διαθέτει επίσης λειτουργία ήπιας αφύπνισης, 

νική για επισκέπτες.

Στο σπίτι σας
• Όμορφη σχεδίαση που ταιριάζει απόλυτα
• Ξύλινο περίβλημα με υφασμάτινο κάλυμμα ηχείου
• Ευκρινής, λιτή οθόνη με γυαλιστερή όψη
• Ραδιόφωνο DAB+/FM. Ψηφιακός συντονισμός με έως και 20 προεπιλεγμένους σταθμούς

Εύκολη ακρόαση
• Τέλειο σε κάθε δωμάτιο
• Λειτουργία ξυπνητηριού για επισκέπτες που διανυκτερεύουν στο σπίτι σας
• Διπλό ξυπνητήρι. Ξυπνητήρι ήπιας αφύπνισης με ραδιόφωνο.
• Οδηγός πλήρους εύρους ηχείου 2,5"

Συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός
• Κουμπιά στο επάνω μέρος για την πηγή, τον συντονισμό, τις προεπιλογές και άλλα
• Διαστάσεις: 95x154.5x109 χιλ.
• Βάρος 0,52 κιλά



 Τέλειο σε κάθε δωμάτιο
Από πρωινούς χαλαρωτικούς ήχους έως μουσική 
αργά τη νύχτα, αυτό το ραδιόφωνο ταιριάζει 
τέλεια σε μικρά τραπέζια, λεπτούς πάγκους ή 
ακόμα και στα ράφια της βιβλιοθήκης. Ο δέκτης 
DAB+ προσφέρει πεντακάθαρη λήψη, ενώ 
μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 20 προεπιλογές για 
τους αγαπημένους σας σταθμούς.

Όμορφη σχεδίαση που ταιριάζει 
απόλυτα
Ένα περίβλημα από ανοιχτόχρωμο ξύλο 
περιβάλλει το ηχείο, το οποίο είναι καλυμμένο με 
γκρι ύφασμα ηχείου. Η μαύρη γυαλιστερή 
επιφάνεια της οθόνης εμφανίζει την ώρα και 
πληροφορίες για τους σταθμούς. Τα κουμπιά στο 
επάνω μέρος του ραδιοφώνου χρησιμεύουν για 
τον συντονισμό, την επιλογή πηγής και άλλα.

Ξυπνητήρι για επισκέπτες που 
διανυκτερεύουν στο σπίτι σας
Ρυθμίστε τη λειτουργία ήπιας αφύπνισης και οι 
καλεσμένοι σας θα ξυπνήσουν με μια σταδιακά 
αυξανόμενη ένταση του ραδιοφώνου. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διπλού 
ξυπνητηριού για να ρυθμίσετε δύο διαφορετικά 
ξυπνητήρια. Ιδανικό αν οι καλεσμένοι σας θέλουν 
να χουζουρέψουν μετά το πρώτο ξυπνητήρι.
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Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Ζώνες δέκτη: FM, DAB/DAB+
• DAB: εμφάνιση πληροφοριών, μενού, έξυπνη 
σάρωση

• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• RDS: Yes (Ναι).

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 1 W
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος
• Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω

Ηχεία
• Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 1
• Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 2,5"

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου: ΟΧI
• Bluetooth: ΟΧI

Ειδοποίηση
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Πηγή αφύπνισης: Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφ. FM, 
Βομβητής

• Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
• Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 
λεπτά

Άνεση
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκός
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό 

AC-DC, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Πιστοποιητικό εγγύησης

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

9,5 x 15,45 x 10,9 εκ.
• Βάρος: 0,52 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 48 95229 10821 9
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

23,6 x 15 x 14 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,88 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,64 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,24 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο
•

Προδιαγραφές
Ραδιορολόι
DAB+
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