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Radio pulkstenis

DAB+

TAR5005
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 mazais DAB+/FM radio izskatās lieliski it visur. Koka korpuss un auduma skaļruņu 
rsegs jebkurai telpai piešķir minimālisma eleganci. Šim radio ir kristālskaidra uztveršanas 
alitāte, kā arī maigas modināšanas signāla funkcija, kas ir lieliski piemērota viesiem.

Mājās kopā ar jums
• Skaists dizains, kas tieši iederas interjerā
• Koka korpuss un ar audumu pārklāti skaļruņi
• Skaidrs, vienkāršs spīdīgi melns displejs
• DAB+/FM radio. Digitālā regulēšana ar iespēju saglabāt līdz 20 iepriekšējiem iestatījumiem

Ērta klausīšanās
• Lieliski piemērots jebkurai telpai
• Modinātāja funkcija nakšņojošiem viesiem
• Divkāršais modinātājs. Gentle Wake radio modinātājs
• 2,5 collu pilna diapazona skaļrunis

Kompakts un ērts
• Augšpusē ir izvietotas pogas avota meklēšanai, radiostacijas iestatīšanai, sākotnējo iestatījumu 

uzstādīšanai un citas
• Izmēri: 95 x 154,5 x 109 mm
• Svars 0,52 kg



 Lieliski piemērots jebkurai telpai
No rīta melodijām līdz vēla vakara skaņām — šis 
radio lieliski iederas uz maziem galdiem, šaurām 
darba virsmām vai grāmatplaukta. DAB+ uztvērējs 
nodrošina kristāldzidru uztveršanu. Savas 
iecienītākās stacijas varat saglabāt līdz pat 
20 sākotnējos iestatījumos.

Skaists dizains, kas iederas interjerā
Skaļruni ieskauj gaiša koka kaste, kas ir pārklāta ar 
pelēku skaļruņu audumu. Spīdīgi melnajā displejā tiek 
parādīta raidstacijas informācija un laiks. Radio 
augšpusē ir pogas, ko izmanto radiostacijas 
iestatīšanai, avota atlasei un citām darbībām.

Modinātājs nakšņojošiem viesiem
Iestatiet Gentle Wake funkciju, un jūsu viesi 
pamodīsies, dzirdot pakāpeniski pieaugošu radio 
skaļumu. Lai iestatītu divus dažādus modinātājus, jūs 
varat izmantot dubultā modinātāja funkciju. Lieliski 
piemērota, ja jūsu viesi, iespējams, atliks pirmo 
modinātāju.
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Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Automātiska digitālā regulēšana
• Uztvērēja joslas: FM, DAB/DAB+
• DAB: informācijas displejs, izvēlne, viedā skenēšana
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• RDS: Jā.

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 1 W
• Skaņu sistēma: Mono
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi
• Pilna diapazona skaļruņu skaits: 1
• Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 2,5"

Savienojamība
• Audio ieeja: Nē
• Bluetooth: Nē

Modinātāja signāls
• Modinātāja signālu skaits: 2
• Modinātāja signāla avots: DAB radio, FM radio, 

Zummers
• Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā, 9 minūtes
• Izslēgšanās taimeris: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minūtes

Lietošanas komforts
• Fona apgaismojuma krāsa: Balts
• Displeja tips: LCD displejs

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Piederumi
• Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdzstrāvas 

adapteris, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas 
sertifikāts

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

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

Iesaiņojuma izmēri
• EAN: 48 95229 10821 9
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

23,6 x 15 x 14 cm
• Bruto svars: 0,88 kg
• Neto svars: 0,64 kg
• Taras svars: 0,24 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kārba
• Plauktā novietošanas veids: Stāvus
•
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