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În 
adioul din bucătărie
egăteşte omleta în sunetul listei de melodii de dimineaţă. Pregăteşte cina în timp ce 
dai un podcast. Cu DAB+, FM ?i Bluetooth, acest radio portabil îţi însufleţeşte bucătăria. 
plus, cu funcţia de cronometru de bucătărie, vei nimeri reţeta perfectă.

Radio și mai mult. Sunete pe care poţi găti.
• Design frumos care se integrează perfect
• Carcasă din lemn cu capac din material textil pentru difuzor
• Radio DAB+/FM. Acord digital cu până la 20 de posturi presetate
• Bluetooth. Transmite muzică, podcasturi și multe altele

Audiţie ușoară
• Excelent în bucătărie
• Difuzor de 3” pentru toată gama de frecvenţe
• Afișaj clar. Cronometru de bucătărie
• Butoane în partea frontală pentru sursă, acord, presetări și altele

Integrat perfect în casa ta
• Compactă și convenabilă
• Alimentare de la re?ea (c.a.) sau baterii
• Dimensiuni: 206,6 x 140,6 x 106 mm
• Greutate de 0,86 kg



 Excelent în bucătărie
De la redarea non-stop a muzicii până la cele mai 
recente știri, acest radio digital asigură audiţie mai 
bună în timp ce gătești. Tunerul DAB+ oferă o 
recepţie extrem de clară și poţi configura până la 20 
de presetări pentru posturile preferate.

Afișaj clar. Cronometru de bucătărie
Vezi dintr-o privire cât mai durează până când 
mâncarea e gata. Acest radio portabil dispune de un 
cronometru de bucătărie, care este ușor de setat din 
meniul radioului. Afișajul digital include un 
cronometru cu numărătoare inversă în ore, minute 
și secunde.

Design frumos care se integrează 
perfect
Carcasa ușoară din lemn înconjoară panoul de afișare 
negru lucios și difuzorul, care este acoperit cu 
material textil gri. Există butoane pe partea frontală 
a radioului pentru reglare, selectarea sursei și altele. 
Creșterea/reducerea volumului este controlată cu 
butonul rotativ elegant.

Compactă și convenabilă
Folosești priza pentru mixer? Continuă să redai 
muzică pe baterii. După ce ai terminat de bătut, 
conectează radioul portabil la o sursă de alimentare 
de la reţea folosind cablul de alimentare.
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală
• Benzi tuner: FM, DAB/DAB+
• DAB: afișare informaţii, meniu, smart scan
• Presetări de posturi: 20
• RDS: Da.

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 5 W
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ (digital)

Difuzoare
• Număr de difuzoare pentru toată gama de 

frecvenţe: 1
• Diametru difuzor pentru toată gama de frecvenţe: 

3"

Conectivitate
• Bluetooth
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Rază de acţiune Bluetooth: 10 m (spaţiu liber)
• Versiune Bluetooth: 5.0
• Intrare audio: Nu

Alarmă
• Cronometru de bucătărie
• Nr. de alarme: Nu
• Snooze (repetare alarmă): Nu

Confort
• Culoare iluminare din spate: alb
• Tip ecran: Afișaj LCD

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
• Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 4

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de 

iniţiere rapidă, Certificat de garanţie

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

20,66 x 14,06 x 10,6 cm
• Greutate: 0,86 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 48 95229 10822 6
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

29,6 x 18,6 x 14,4 cm
• Greutate brută: 1,31 kg
• Greutate netă: 1 kg
• Greutate proprie: 0,31 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: În picioare
•

Specificaţii
Radio portabil
DAB+ Bluetooth®
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