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De
lui
on
eelzijdige thuisradio
ze kleine DAB+/FM-radio is overal op zijn plek. De houten behuizing en stoffen 

dsprekerbedekking geven iedere kamer een vleugje minimalistische warmte. De 
tvangst is kristalhelder en de Gentle Wake-alarmfunctie is perfect voor gasten.

Het gevoel van thuis
• Prachtig design dat precies bij uw interieur past
• Houten behuizing met stoffen luidsprekerbedekking
• Duidelijke zwartglanzende display
• DAB+/FM-radio. Digitaal afstemmen met maximaal 20 voorkeuzezenders

Veel luistergemak
• Perfect voor elke kamer
• Alarmfuncties voor logés
• Dubbel alarm. Gentle Wake-radioalarm.
• 2,5" luidsprekerdriver met volledig bereik

Compact en handig
• Knoppen aan de bovenkant voor bronselectie, afstemming, voorkeuzezenders en meer
• Afmetingen: 95 x 154,5 x 109 mm
• Gewicht 0,52 kg



 Perfect voor elke kamer
Deze radio is geschikt voor elk tijdstip van de dag en 
staat perfect op kleine tafels, smalle werkbladen en 
boekenplanken. De DAB+-tuner zorgt voor 
kristalheldere ontvangst. U kunt tot 20 
voorkeuzezenders instellen voor uw favorieten.

Prachtig design dat bij uw interieur past
De luidspreker wordt omgeven door een behuizing 
van licht hout, bedekt met grijze luidsprekerstof. Het 
zwarte glanzende display toont zenderinformatie en 
de tijd. Boven op de radio zitten knoppen voor 
afstemmen, bronselectie en meer.

Alarm voor logés
Met de Gentle Wake-functie worden uw gasten 
gewekt met een geleidelijk toenemend volume. U 
kunt de dubbele alarmfunctie gebruiken om twee 
verschillende alarmen in te stellen: perfect als uw 
gasten waarschijnlijk door het eerste alarm willen 
sluimeren.
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Tuner/ontvangst/transmissie
• Automatisch digitaal afstemmen
• Tunerbereik: FM, DAB/DAB+
• DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan
• Voorkeurzenders: 20
• RDS: Ja.

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 1W
• Geluidssysteem: Mono
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers
• Aantal drivers met volledig bereik: 1
• Diameter driver met volledig bereik: 2,5 inch

Connectiviteit
• Audio in: Nee
• Bluetooth: Nee

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

Comfort
• Kleur van achtergrondverlichting: wit
• Schermtype: LCD-display

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Snelstartgids, Garantiecertificaat

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 10821 9
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

23,6 x 15 x 14 cm
• Brutogewicht: 0,88 kg
• Nettogewicht: 0,64 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,24 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
• Type schap: Staand
•

Specificaties
Klokradio
DAB+
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