Move R3, White, EU/UK/AUS
152227

SRP 129,99 €
Move R3 is de DAB+ radio op zakformaat die u overal
vergezelt. Met maximaal 15 uur afspeelduur en met de
meegeleverde geluidsisolerende hoofdtelefoon, is deze
radio ideaal als u ervan houdt om privé of onderweg naar
de radio te luisteren.

Kleur

PRODUCT DETAILS
Voor als u onderweg bent

Met een ingebouwde oplaadbare batterij die na opladen maximaal 15 uur afspeelduur biedt en die klein en licht
genoeg is om in uw zak te passen, is Move R3 perfect voor mensen met een actieve levensstijl.

Gemaakt voor het buitenleven

Move R3 is gemaakt met een scherm van gehard glas aan de voorzijde ter bescherming tegen stoten en krassen,
zodat hij duurzaam genoeg is om de slijtage van het reizen te weerstaan.

Geweldig geluid dat u prachtig zult vinden

Met de meegeleverde geluidsisolerende hoofdtelefoon van de Move R3 kunt u zonder onderbrekingen naar muziek
luisteren, zodat het perfect geschikt is voor luisteren in drukke ruimten. Move R3 heeft ook aparte bedieningstoetsen
voor lage en hoge tonen, wat betekent dat u het geluid kunt aanpassen, afhankelijk van waar u naar luistert.

Gebruiksvriendelijke interface

Dankzij de zeer heldere OLED-display van de Move R3 kunt u makkelijk door de menu's navigeren en de informatie
van de radiostations goed zien. Met in totaal 20 voorkeurstoetsen voor radiostations, waarvan 3 speciale, kunt u snel
en zonder rompslomp het station van uw voorkeur opzoeken.
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Schakel over naar digitale radio

Zeer gedetailleerd geluid van digitale kwaliteit, een breed scala aan radiostations en schuivende radiostationinfo zijn
slechts enkele van de functies waarover u kunt beschikken wanneer u naar DAB-radio luistert. U hoeft nooit meer naar
een radiostation te zoeken aangezien DAB-radio's automatische alle beschikbare radiostations in uw omgeving
vinden, die eenvoudig op naam kunnen worden geselecteerd. Onze radio's beschikken nog steeds over FM-radio voor
eventuele stations die nog niet digitaal worden uitgezonden.

De Move R3 heeft het keurmerk Digital Tick, wat betekent dat deze radio klaar is voor de toekomstige omschakeling
van FM-radio naar digitale radio.

Ontworpen en ontwikkeld in het VK

De Move R3 is, net als onze andere producten, in het Verenigd Koninkrijk ontworpen en ontwikkeld door ons team van
technische experts, om te zorgen voor een geweldig geluid en een indrukwekkende bouwkwaliteit.

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454522278

Fabrieksnummer:

152227

Productgewicht:

0.24 kilograms
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