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łe radio DAB+/FM świetnie wygląda w każdym miejscu. Drewniana obudowa i materiałowa 
łona głośnika dodają odrobinę minimalistycznego ciepła do każdego pomieszczenia. Zapewnia 
stalicznie czysty odbiór, a także funkcję łagodnego budzenia, która jest idealna dla gości.

W domu z Tobą
• Piękna, uniwersalna stylistyka
• Drewniana obudowa z materiałową osłoną głośnika
• Wyraźny i prosty wyświetlacz o czarnym połyskującym wykończeniu
• Radio DAB+/FM. Strojenie cyfrowe z pamięcią do 20 stacji

Łatwość słuchania
• Idealny do każdego pomieszczenia
• Funkcje alarmu dla gości
• Podwójny alarm, łagodne budzenie
• Pełnozakresowe 2,5-calowe głośniki

Niewielkie rozmiary i duża wygoda
• Przyciski służące do m.in. wybierania źródła, strojenia i programowania zlokalizowane są na 

górze urządzenia
• Wymiary: 95 x 154,5 x 109 mm
• Waga: 0,52 kg



 Idealny do każdego pomieszczenia
Od porannych rytmów po nocną muzykę, radio 
idealnie wygląda na małych stołach, wąskich blatach 
lub półkach na książki. Tuner DAB+ zapewnia 
wyraźny odbiór bez zakłóceń, a dodatkową zaletą 
jest możliwość zaprogramowania aż 20 ulubionych 
stacji radiowych.

Piękna, uniwersalna stylistyka
Głośnik jest zamknięty w obudowie z lekkiego 
drewna pokrytej szarym materiałem. Na czarnym 
połyskującym panelu wyświetlacza wyświetlane są 
informacje o stacji oraz godzina. W górnej części 
radia znajdują się przyciski do strojenia, wyboru 
źródła i innych funkcji.

Alarm dla gości
Po ustawieniu funkcji łagodnego budzenia stopniowo 
zwiększana głośność radia obudzi gości. Funkcja 
podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch 
różnych alarmów. Idealne rozwiązanie, jeśli Twoi 
goście przesypiają pierwszy alarm.
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Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pasma tunera: FM, DAB/DAB+
• Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, menu, 

smart scan
• Pamięć stacji: 20
• RDS: Tak.

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 1 W
• System dźwięku: Mono
• Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki
• Liczba pełnozakresowych przetworników: 1
• Średnica przetwornika pełnozakresowego: 2,5 cala

Możliwości połączeń
• Wejście audio: Nie
• Bluetooth: Nie

Budzik
• Liczba alarmów: 2
• Źródło alarmu: Radio DAB, Radio FM, Sygnał 

dźwiękowy
• Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
• Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Udogodnienia
• Kolor podświetlenia: biały
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Karta 
gwarancyjna

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 15,45 x 10,9 cm
• Waga: 0,52 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 48 95229 10821 9
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

23,6 x 15 x 14 cm
• Waga brutto: 0,88 kg
• Waga netto: 0,64 kg
• Waga opakowania: 0,24 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Typ ułożenia półki: Stojące
•

Dane techniczne
Radiobudzik
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