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Kategori DAB+ / WIFI Radio

PURE FM/DAB/DAB+ One Midi S3 Grafit
Model/Varenr.: 504204

810 DK
One Midi Series 3 er perfekt til køkkenet
eller soveværelset takket være avanceret
lyd, alarmer og timere, og kan bruges
med batterier eller genopladelig
ChargePAK, så det er nemt at flytte den
fra rum til rum.Lyder godt
Med avanceret lydprocessor, der har
justerbar bas og diskant, kan du
finindstille lyden på One Midi, så den
altid er optimal, uanset hvad du lytter
til. Nyd det bedste fra digitalradioen
eller din egen musik, lige præcis som du
foretrækker det.Og der er mere
Pures One-serie er den ideelle
introduktion til digitalradio, fordi den er
enkel og bærbar og har en
overkommelig pris. One Midi er den
perfekte radio til soveværelset eller
køkkenet med et stort, læservenligt ur, to
alarmer, så du kan indstille forskellige
tidspunkter for vækning hhv. på hverdage
og i weekender, en sleep-timer, der
automatisk slukker radioen, og en
praktisk køkkentimer med
nedtællingsfunktion. Den har også et
AUX-stik, som du kan bruge til at
tilslutte din mobil eller tablet og lytte til
din egen musik i radioen, 20 mulige
forudindstillinger til nemt og hurtigt
valg af dine foretrukne stationer samt
et stereostik til hovedtelefoner.Perfekt
bærbar radio
Brug strømforsyningen, eller nyd op til
20 timers bærbar musik med en
genopladelig ChargePAK D1
(ekstraudstyr) eller 13 timer med 4
AA-standardbatterier. ChargePAK er
en økonomisk og miljøvenlig
fit-and-forget-løsning, der oplader din
radio, mens den er sluttet til
strømforsyningen, så du altid er klar til at
tage af sted.Skift til digitalradio
Med DAB-digitalradio får du detaljerig
kvalitetslyd i høj kvalitet, mange
stationer (hvoraf mange kun sendes
digitalt) og rulletekst, der viser
sporene, programinformationer og

mere. Digitalradioer finder automatisk
alle tilgængelige stationer og sikrer, at
du kan vælge dem efter navn. Samtidig
understøtter alle Pures digitale radioer
også de FM-stationer, der endnu ikke er
blevet digitale. One Midi er også Digital
Tick-godkendt, så du kan være sikker på at
være klar, når overgangen fra FM til
digitalradio er fuldendt.Tekniske data:
Radio: Digital (DAB / DAB +) og FM
Højttaler: Fuld ¨forstærket 3 "
Effekt 2,8 W RMS
Indgange: 5,5 V DC-stik (230V
medfølger), Mini USB
softwareopdatering, 3,5 mm
AUX-indgang
Udgange: 3,5 mm
Strømforsyning: AC 230 V til 5,5 V USB
(2A) DC
Batteri: 4AA batterier (medfølger ikke)
eller en ChargePAK D1 batteri
(medfølger ikke)
Mål: 225 mm bred x 151 mm høj x 83
mm dyb
Antenne: Integreret teleskopantenne

