Elan BT3, Graphite, EU/UK
151063
SRP 99,99 €

99,99 €

De Elan BT3 is een draagbare digitale DAB/DAB+ en
FM-radio met muziekstreaming via Bluetooth, waardoor u
al uw favoriete radiostations en afspeellijsten op één het
hetzelfde toestel kunt beluisteren.

Kleur

Stijl

EU/UK VERSION

PRODUCT DETAILS
De Elan BT3 is de eigentijdse draagbare huiskamerradio van Pure met DAB/DAB+ en FM. Het levendige
kleurendisplay en de eenvoudige bediening maken het afstemmen op de stations en het gebruik de Elan BT3 tot een
feest. Via Bluetooth kunt u uw favoriete muziek van uw smartphone of tablet in een kristalheldere kwaliteit streamen.
De Elan BT3 kan worden aangepast aan verschillende vertrekken en met de optie van net- of batterijvoeding kunt u
overal, thuis of onderweg, luisteren. Beschikbaar in allerlei minimalistische kleuren past de Elan BT3 naadloos in uw
interieur.
Meer stations, digitale kwaliteit
DAB-radio brengt u een zeer gedetailleerd geluid in digitale kwaliteit van een divers aanbod van radiostations. Een
groot deel van dit aanbod is alleen beschikbaar op digitale radio. Met een digitale radio kunt uw favoriete stations heel
gemakkelijk vinden doordat alle beschikbare stations automatisch binnenkomen en kunnen worden doorgebladerd.
Radiostations die nog niet digitaal zijn kunnen met de FM-radio worden ontvangen.
De Elan BT3 heeft het "Digitale Vinkje" keurmerk, wat betekent dat deze radio klaar is voor de toekomstige
omschakeling van FM- naar digitale radio.
Bluetooth-connectiviteit
Verbind uw smartphone, laptop of tablet met de Elan BT3 om deze te gebruiken als uw eigen draadloze luidspreker.
Luister met de Elan BT3 naar de gedetailleerde geluidskwaliteit van uw favoriete afspeellijsten uit de muziek-apps op
uw smartphone.
Kleurenscherm
Op het 2,8" grote kleuren-TFT-scherm van de Elan BT3 ziet u de informatie van uw favoriete radiostation en de
muziekalbumafbeelding. Door het heldere scherm is het afstemmen op uw favoriete digitale radiostation een fluitje van
een cent.
Artworkdiashow
Als begeleiding bij uw favoriete muziek zenden digitale radiostations informatie en afbeeldingen mee, zoals
programma-informatie, albumafbeeldingen, foto's en weersinformatie. De Elan BT3 laat u dit alles zien op zijn grote
kleurenscherm.
Eenvoudig in gebruik
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De overzichtelijke indeling van de knoppen van de Elan BT3 en het grote kleurendisplay maken het gebruik van de
Elan BT3 tot een feest. Het selecteren van de stations, het bladeren door de menu's en het maken van de instellingen
gaan als vanzelf.
Prachtig geluid
Wat de Elan BT3 tekort komt in formaat wordt ruimschoots goedgemaakt door het verrassend goede geluid.
De Elan BT3 produceert via de digitale versterker een helder en luid geluid uit de op maat gemaakte 3” luidspreker
voor het gehele frequentiegebied. De Elan BT3 heeft zes ingebouwde toonregelinstellingen, waardoor u het geluid in
een handomdraai aanpast aan de verschillende muziekgenres om van een fantastisch geluid te genieten, wat uw
muzieksmaak ook is. De lage en hoge tonen en de loudness van de Elan BT3 zijn bovendien aan te passen aan uw
persoonlijke luistervoorkeur.
Veelzijdig en draagbaar
Door zijn kleine en compacte formaat is er overal in uw interieur wel een plekje te vinden voor de Elan BT3. Werkend
op netspanning of op vier AA-batterijen, kan de Elan BT3 overal in huis of daarbuiten worden gebruikt. In combinatie
met Bluetooth wordt de Elan BT3 uw persoonlijke muziekcentrale als dat zo uitkomt.
Allerlei ingebouwde functies
De Elan BT3 produceert niet alleen een geweldig klinkend radiogeluid, maar heeft ook twee wekkers en een
keukenwekker voor als u die nodig heeft.
De Elan BT3 heeft ook een aux-ingang, waarmee u uw smartphone of tablet kunt aansluiten om in een hoogwaardige
geluidskwaliteit naar uw favoriete muziek te luisteren. Voor individueel luistergenot beschikt de Elan BT3 over een
hoofdtelefoonuitgang.
Ontworpen en ontwikkeld in het VK
Al onze producten zijn door ons team van technische experts in het Verenigd Koninkrijk ontworpen en ontwikkeld en
de Elan BT3 is daarop geen uitzondering. Dit betekent niet alleen dat u verzekerd bent van een geweldig geluid en een
indrukwekkend kwaliteitsniveau, maar ook dat wij standaard drie jaar garantie op onze producten kunnen geven.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•

Elan BT3
Stroomadapter
Gebruikershandleiding
Veiligheidsinformatieblad
Garantiekaart

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454510633

Fabrieksnummer:

151063

Productgewicht:

0.732 kilograms

energiebeheer
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

6

Output Current:

500

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

75.29% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

Not applicable

No-load power consumption

0.06W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0600500-AM, SW0600500-A01, SW0600500-A02

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

0.732
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Pakmaat Hoogte:

16.8

Pakmaat Breedte:

31

Pakjesmaat Lengte:

9.5
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