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Kategori DAB+ / WIFI Radio

PURE FM/DAB/DAB+ Evoke D2 BT Ahorn
Model/Varenr.: 504213

1.170 DK
Hvis du er på udkig efter en digitalradio
eller Bluetooth-højttaler i topkvalitet, får
du med Evoke D2 det bedste fra to
verdener. Evoke D2 med Bluetooth fås
nu med Bluetooth til trådløs streaming
direkte fra din mobil eller tablet og er
den nyeste version af denne ikoniske
kompakte mobile DAB-digital- og
FM-radio med flot finish i dominosort
eller glaseret hvid.Din musik - uden
ledninger
Den indbyggede Bluetooth-funktion gør
din radio til en fantastisk trådløs højttaler –
du skal blot vælge din favoritmusik og
sende den trådløst direkte fra din telefon
eller tablet uden generende
ledninger.Fantastisk lyd i flot
indpakning
Evoke D2 med Bluetooth er mere end
blot flot at kigge på – trækabinettet, de
effektive højttalere og den nye digitale
forstærker sikrer en fremragende lyd, så
radioen også lyder godt.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
kan du bruge FM-radioen til de
stationer, der endnu ikke er blevet
digitale.Kompakt, men fyldt med
funktioner
Takket være sin beskedne størrelse er
Evoke D2 med Bluetooth oplagt til
soveværelset eller køkkenet. Blandt
funktionerne kan nævnes 20
forudindstillede stationer (med fire
hurtigvalgsknapper), køkkenur og
sleeptimer, lyd- eller radioalarm,
stereohovedtelefoner samt
AUX-indgang til din iPod eller
mp3-afspiller. Evoke D2 med
Bluetooth kan desuden bruges med et

ekstra genopladeligt Pure ChargePAK
B1-batteri til mobil afspilning.Tekniske
data:
Radio: Digital og FM-radio
Frekvenser: DAB / DAB + / DMB-R /
parametrisk stereo dekodning op til
256 kbps, FM-radio 87,5-108 MHz
Bluetooth: Indbygget Bluetooth med
A2DP support
Højttaler: Fuld forstærket 3" kontrol
sender - Lyd effekt
1,6 W RMS
Indgange: 5,5 V DC stikkontakt (230V
medfølger), Mini USB-stik til
produktopdateringer, 3,5 mm Line-in til
yderligere enheder
Udgange: 3,5 mm stereo
Strømforsyning: 230 V AC til 5,5 V (1,0
A) DC ekstern strømstik (medfølger) eller
alternativt ChargePAK B1 pakke
genopladelige batterier
Antenne: Teleskop antenne
Mål: 115 mm bred x 180 mm høj x 120
mm dyb
Garanti: Omfattende 3 års garanti

