Genereret: 12/12 2019 kl. 16:06

Kategori DAB+ / WIFI Radio

PURE Internet/FM/DAB/DAB+ Evoke F3 BT Sort
Model/Varenr.: 504201

1.440 DK
Med Internet radioer fra Pure bliver du
bekendt med tusindvis af stationer
verden over og nemt at oprette
forbindelse til al din yndlingsmusik.
Evoke F3 med Bluetooth kombinerer
Internet, digital DAB og FM-radio med
Bluetooth til alle din mobile musik
samt Spotify Connect * for øjeblikkelig
adgang til millioner af sange.En hel
verden af radio
Stil ind på over 25.000 internet
radiostationer fra hele verden, foruden
alle de foretrukne kanaler, du har med
digital DAB og FM radio - alt sammen i
én kompakt radio.Komplet
lydforbindelse
Spotify Connect * giver dig øjeblikkelig
adgang til millioner af sange på Evoke
F3 med Bluetooth. Du kan bruge
Spotify appen på din telefon eller tablet
med direkte forbindelse og styre din
musik trådløst. Indbygget Bluetooth gør
din radio til en fantastisk trådløs højttaler vælg blot din foretrukne musik og send
den direkte trådløst fra mobil eller
tablet.Klassens bedste lyd
Evoke F3 med Bluetooth håndtunet af
Pures lydtekniker team. Radioen giver
meget defineret, velafbalanceret og
fokuseret lyd ved hjælp af både musik og
tale. Bassreflektionskabinettet den og
kraftige forstærker giver en rig, kraftfuld
lyd.Farve display af høj kvalitet
Du vil kunne lide det utroligt klare,
letlæselige farvedisplay i 2,4"- her får du
yderligere oplysninger,
Brug din mobiltelefon som
fjernbetjening
Download den gratis app Pure Select
(iOS og Android), så du kan styre
Evoke F3 med Bluetooth fra overalt i
huset. Der er også en fjernbetjening
med alle funktioner i kassen.Og meget
mere ...
Evoke F3 med Bluetooth har en række
andre gennemtænkte funktioner du vil

kunne lide. Den har 20
forudindstillinger så du hurtigt kan vælge
dine foretrukne stationer, alarm med
buzzer eller radio, input til line-out og
AUX-indgang, hvor du kan tilslutte din
mobil eller tablet og lytte til din egen
musik via radioen. Evoke F3 med
Bluetooth er også godkendt til Digital
Tick, således, at overgangen fra FM til
digital radio i fremtiden er sikret.
* Kræver abonnement på Spotify
PremiumTekniske data:
Radio: Digital (DAB / DAB +), FM og
internetradio (Wi-Fi)
Højttaler: 3.5 "fuld range driver
Lydeffekt: 5 W RMS
Display: 2,4 ", 320 x 240 farve TFT
Trådløs: Wi-Fi Understøtter 802.11a,
802.11b og 802.11g med WEP og
WPA / WPA2-kryptering, WPS.
Bluetooth: Bluetooth med A2DP
support
Mediastrømming: Audio codec omfatter
WMA, AAC, MP3, FLAC.
Mediastrømming kræver UPnP-server /
DLNA
Indgange: 12 V DC stikkontakt (plug
medfølger). 3,5 mm Line-in til yderligere
enheder
Udgange: 3,5 mm line out
Strømforsyning: 230V AC til 12V (0.8A)
DC ekstern strømstik (medfølger)
Garanti: Omfattende 3 års garanti
Mål: 195 mm bred x 110 mm høj x 118
mm dyb

