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 majhen radio DAB+/FM je videti odlično, kamor koli ga postavite. Leseno ohišje in 
krov zvočnika iz tkanine vsakemu prostoru dodata minimalistično toploto. Nudi vam 
stalno čist sprejem in funkcijo nežnega prebujanja, ki je popolna za goste.

Doma z vami
• Zasnova, ki se nadvse čudovito poda v prostor
• Leseno ohišje s pokrovom zvočnika iz tkanine
• Jasen in sijoč črn zaslon
• Radio DAB+/FM. Digitalno iskanje postaj z do 20 prednastavitvami.

Enostavno poslušanje
• Popolnost v vsakem prostoru
• Funkcije alarma za goste, ki prenočijo
• Dvojni alarm. Radijski alarm za nežno bujenje.
• 2,5" (6,35 cm) zvočna enota polnega razpona

Kompakten in priročen
• Gumbi na zgornji strani – za vir, iskanje postaj, prednastavitve in še več
• Dimenzije: 95 x 154,5 x 109 mm
• Teža: 0,52 kg



 Popolnost v vsakem prostoru
Od nežnih jutranjih melodij do večerne glasbe – ta 
radio se odlično poda na mizico, ozek pult ali knjižno 
polico. Sprejemnik DAB+ zagotavlja kristalno čist 
sprejem, prednastavite pa lahko do 20 najljubših 
postaj.

Zasnova, ki se čudovito poda v prostor
Zvočnik, ki je prekrit s sivo zvočno prepustno 
tkanino, obdaja lahko leseno ohišje. Na sijajnem 
črnem zaslonu so prikazani podatki o postaji in ura. 
Na zgornji strani radia so gumbi za iskanje postaj, 
izbiranje vira in še več.

Alarm za goste, ki prenočijo
Nastavite funkcijo nežnega prebujanja, da se bodo 
vaši gostje nežno prebudili ob zvokih, ki počasi 
postajajo glasnejši. Funkcija dvojnega alarma 
omogoča nastavitev dveh različnih alarmov. Idealno, 
če bodo vaši gostje verjetno zadremali po prvem.
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Sprejemnik/sprejem/prenos
• Samodejna digitalna naravnava
• Frekvenčna področja sprejemnika: FM, DAB/DAB+
• DAB: prikaz informacij, meni, pametno iskanje
• Prednastavljene postaje: 20
• RDS: Da.

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 1 W
• Glasbeni sistem: Mono
• Regulacija glasnosti: gor/dol

Zvočniki
• Število akustičnih enot polnega razpona: 1
• Premer akustične enote polnega razpona: 2,5-

palčni

Povezljivost
• Avdio vhod: Ne
• Bluetooth: Ne

Alarm
• Št. alarmov: 2
• Vir alarma: Radio DAB, Radio FM, Brenčalo
• Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut
• Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

Priročnost
• Barva osvetlitve ozadja: bela
• Vrsta zaslona: LCD-zaslon

Napajanje
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, 

vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 

9,5 x 15,45 x 10,9 cm
• Teža: 0,52 kg

Dimenzije embalaže
• EAN: 48 95229 10821 9
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

23,6 x 15 x 14 cm
• Bruto teža: 0,88 kg
• Neto teža: 0,64 kg
• Teža embalaže: 0,24 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Škatla
• Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitev
•
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