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ухонний радіоприймач
ивайте омлет під ранковий список відтворення. Готуйте обід, слухаючи подкаст. Завдяки 
тримці DAB+, FM та Bluetooth цей портативний радіоприймач додасть життя Вашій кухні. 
ім того, функція кухонного таймера допоможе розраховувати час приготування страв.

Радіоприймач і дещо більше. Мелодії для Ваших страв.
• Чудовий дизайн, який чудово пасуватиме
• Дерев’яний корпус із тканинним покриттям динаміка
• DAB+/FM радіо. Цифрове налаштування з 20 встановленими станціями
• Bluetooth. Передача даних, музика, подкасти та багато іншого

Легке прослуховування
• Чудово підходить для кухні
• 3-дюймовий повнодіапазонний динамік
• Чіткий дисплей. Кухонний таймер
• Кнопки на передній панелі для джерела, налаштування, встановлених станцій та іншого

Удома разом із Вами
• Компактний та зручний пристрій
• Живлення від мережі (змінний струм) або батарей
• Розміри: 206,6x140,6x106 мм
• Вага: 0,86 кг



 Чудово підходить для кухні
Від безперервної музики до найсвіжіших новин – 
цей цифровий радіоприймач є Вашим квитком у 
світ кращого прослуховування під час 
приготування страв! Тюнер DAB+ забезпечує 
чіткий прийом, і Ви можете налаштувати до 
20 улюблених станцій.

Чіткий дисплей. Кухонний таймер
Дізнавайтеся, через скільки страва буде готова, 
одним поглядом. Цей портативний радіоприймач 
має кухонний таймер, який легко налаштувати 
через меню. Цифровий дисплей показує відлік 
часу в годинах, хвилинах і секундах.

Чудовий дизайн, який пасуватиме
Легкий дерев’яний корпус огортає чорну 
глянцеву інформаційну панель і динамік, який 
покритий сірою тканиною. На передній панелі 
радіоприймача є кнопки для налаштування, 
вибору джерела тощо. Висота гучності 
регулюється за допомогою елегантного диска.

Компактний та зручний пристрій
Використовуєте розетку для міксера? Ваша музика 
може й далі лунати від батарей. Коли Ви закінчите 
збивати білки, можете підключити портативний 
радіоприймач до джерела живлення за 
допомогою кабелю змінного струму.
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Тюнер/Прийом/Передача
• Автоматичне цифрове налаштування
• Діапазони тюнера: FM, DAB/DAB+
• DAB: інформаційний дисплей, меню, розумне 
сканування

• Запрограмовані станції: 20
• RDS: Так.

Звук
• Вихідна потужність (RMS): 5 Вт
• Звукова система: Моно
• Регулятор гучності: поворотний (цифровий)

Гучномовці
• Кількість повнодіапазонних динаміків: 1
• Діаметр повнодіапазонного динаміка: 3-
дюймовий

Під'єднання
• Bluetooth
• Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Діапазон Bluetooth: 10 м (вільного простору)
• Версія Bluetooth: 5.0
• Аудіовхід: Ні

Будильник
• Кухонний таймер
• Кількість будильників: Ні
• Дрімота (повторне спрацювання будильника): 
Ні

Зручність
• Колір підсвітки: білий
• Тип дисплея: РК-дисплей

Потужність
• Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
• Тип батареї: Розмір C (LR14)
• Напруга батареї: 1,5 В
• Кількість батарей: 4

Аксесуари
• Аксесуари в комплекті: Адаптер постійного/
змінного струму, Короткий посібник, 
Гарантійний талон

Розміри виробу
• Розміри виробу (Ш x В x Т): 

20,66 x 14,06 x 10,6 см
• Вага: 0,86 кг

Розміри упаковки
• Код EAN: 48 95229 10822 6
• Розміри упаковки (Ш x В x Т): 

29,6 x 18,6 x 14,4 см
• Вага брутто: 1,31 кг
• Вага нетто: 1 кг
• Вага тари: 0,31 кг
• Кількість виробів: 1
• Тип упаковки: Коробка
• Тип розміщення на полиці: На підставці
•

Специфікації
Портативний радіоприймач
DAB+ Bluetooth®
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