Chronos CD Series II, Black,
EU/UK
147502
SRP 199,99 €

199,99 €

Ontwaken gaat beter met muziek, en al helemaal als het
uw favoriete nummer is dat wordt afgespeeld.

Kleur

Stijl

EU/UK VERSION

PRODUCT DETAILS
De Chronos CD Series 2 biedt indrukwekkende geluidsweergave van DAB-radio, FM-radio of cd in een stijlvol jasje.
De Chronos CD Series 2 heeft allerlei handige functies voor een radio van klein formaat en levert optimale
geluidsprestaties in een kleine ruimte. De lichtsensor stelt de helderheid van het scherm automatisch af. En met de
handige ingangen op het voorpaneel kunt u uw iPod/MP3-speler en hoofdtelefoon gemakkelijk aansluiten. Deze radio
heeft ook een USB-poort voor het opladen van mobiele apparatuur.
De Chronos CD Series 2 heeft vier radiowekkers die elk ingesteld kunnen worden om alleen op weekdagen, alleen in
het weekend of eenmalig af te gaan. Met de slaaptimer kunt u heerlijk wegdoezelen terwijl u naar uw favoriete
radiostation luistert. Er is ook een instelbare sluimertijd om nog even wat langer te kunnen uitslapen.
Als dit uw eerste DAB-radio is, dan zult u versteld staan van de zeer gedetailleerde digitale geluidskwaliteit, het aantal
radiostations (waarvan veel exclusief voor digitale radio) de tekst die over het scherm schuift met de titel van het lied
en info over het programma, en nog veel meer. Een digitale radio stemt automatisch alle beschikbare radiostations af
waarna u deze op naam kunt selecteren. Net zoals al onze DAB-radio's biedt de Chronos CD Series 2 ook FM-radio
voor radiostations die nog niet digitaal uitgevoerd worden.
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Digitale radio en FM-radio
Speelt cd's en cd-r/rw af
Vier afzonderlijke wekkers, met opties om gewekt te worden via een signaal, digitale radio, FM-radio of cd
Lcd-scherm met automatische dimmer
Automatische bijstelling van de klok
Afstandsbediening
USB-poort voor het opladen van mobiele apparatuur.
Ingang voor iPod/MP3-speler
Uitgang voor stereohoofdtelefoon
30 voorkeuzestations (15 digitale radio, 15 FM-radio)
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Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•
•

Chronos CD Series II
Stroomadapter
Gebruikershandleiding
Veiligheidsinformatieblad
Garantiekaart
Afstandsbediening

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454819293

Fabrieksnummer:

VL-61929

Productgewicht:

1.41 kilograms

Connectiviteit
Audio-ingangen:

3.5mm Jack

Audio-uitgangen:

3.5mm Jack

Andere outputs:

USB 2.0

energiebeheer
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

9

Output Current:

1500

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

84.2% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

80.25% @ 230VAC/50Hz

No-load power consumption

0.04W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0901500-NM

Radiospecificaties
Ondersteunde ontvangsttypes:

FM

Radiofrequentie (FM):

87.5-108

Radiofrequentie (DAB/DAB+):

174-240

Presets:

15 FM

Alarmen:

4

Snooze:

true

Dimbaar scherm:

true

CD Speler:

true

Afmetingen en Gewicht
Product Weight:

1.41

Packsize Height:

22.3

Packsize Width:

24.2

Packsize Length:

16.6
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