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Přenosné rádio

DAB+
Bluetooth®
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K
Na
bu
ku
uchyňské rádio
šlehejte si omeletu se svým ranním seznamem skladeb. Připravte večeři, zatímco 
dete streamovat podcast. Díky DAB+, FM a Bluetooth oživí toto přenosné rádio vaši 
chyni. Funkce kuchyňského časovače navíc zajišťuje, že se vám recept zaručeně povede.

Rádio a další. Hudba k vaření.
• Krásný design, který se hodí kamkoli
• Dřevěná skříňka s textilním krytem reproduktoru
• Rádio DAB+/FM. Digitální ladění – až 20 předvoleb
• Bluetooth. Streamování, hudba, podcasty a další

Pohodlný poslech
• Skvělé do kuchyně
• 3" vinutí širokopásmového reproduktoru
• Jasný displej. Kuchyňský časovač
• Tlačítka na přední straně pro výběr zdroje, ladění, předvolby a další

Doma s vámi
• Kompaktní a pohodlné
• Napájení ze sítě (AC) nebo z baterie
• Rozměry: 206,6 x 140,6 x 106 mm
• Hmotnost 0,86 kg



 Skvělé do kuchyně
Toto digitální rádio vám zajistí přístup k lepšímu 
poslechu, od nepřetržité hudby až po nejnovější 
zprávy, zatímco vaříte! Tuner DAB+ zajistí křišťálově 
čistý příjem a můžete nastavit až 20 předvoleb svých 
oblíbených stanic.

Jasný displej. Kuchyňský časovač
Zjistěte, jak dlouho ještě pokrm vařit, na první 
pohled. Toto přenosné rádio se může pochlubit 
kuchyňským časovačem, který se snadno nastavuje 
pomocí nabídky rádia. Na digitálním displeji se 
zobrazuje odpočítávání času v hodinách, minutách a 
sekundách.

Krásný design, který se hodí kamkoli
Světlá dřevěná skříňka obklopuje lesklý černý panel 
displeje a reproduktor, který je pokrytý šedou 
tkaninou. Na přední straně rádia jsou tlačítka pro 
ladění, výběr zdroje a další. Zvýšení/snížení hlasitosti 
se ovládá pomocí elegantního otočného ovladače.

Kompaktní a pohodlné
Používáte zásuvku pro mixér na potraviny? Hudba 
bude stále hrát díky bateriím. Po dokončení mixování 
připojte přenosné rádio k elektrické síti pomocí 
napájecího kabelu.
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Tuner/příjem/vysílání
• Automatické digitální ladění: Ano
• Pásma tuneru: FM, DAB/DAB+
• Příjem v systému DAB: informační displej, nabídka, 

Smart Scan
• Předvolby stanic: 20

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 5 W
• Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Bezdrátová technologie Bluetooth®

• Profily: A2DP, AVRCP
• Rozsah: 10 m (volný prostor)
• Verze: Verze 5.0

Pohodlí
• Barva podsvětlení: bílá
• Typ obrazovky: Displej LCD

Budík
• Kuchyňský časovač: Ano

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
• Typ baterie: Velikost C (LR14)
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 4

Příslušenství
• Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosm.
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

206,6 x 140,6 x 106 mm
• Hmotnost výrobku: 0,86 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 296 x 186 x 144 mm
• Hmotnost včetně balení: 1,31 kg
•

Specifikace
Přenosné rádio
DAB+ Bluetooth®
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