Elan E3, Blue, EU/UK
149492

SRP 79,99 €
Elan E3 is een draagbare DAB- en FM-radio met
kleurendisplay die beschikbaar is in een keur van
schitterende afwerkingen om uw interieur extra kleur te
geven.

Kleur

Stijl

EU VERSION

PRODUCT DETAILS
Elan E3 is de handige eigentijdse radio van Pure en met DAB/DAB+ en FM kunt u al uw favoriete radiostations in een
kristalheldere kwaliteit beluisteren. Het opvallende kleurendisplay en de eenvoudige bediening maken het afstemmen
op de stations en het gebruik Elan E3 tot een feest. Doordat deze veelzijdige Elan E3 op netspanning of op batterijen
kan werken, kunt u er overal binnens- en buitenshuis van genieten. Beschikbaar met diverse afwerkingen, geeft de
Elan E3 extra kleur aan uw leefruimte.

Meer stations, digitale kwaliteit

Dab-radio brengt u een diverse reeks van allerlei programma's met een zeer gedetailleerd geluid van digitale kwaliteit.
Veel ervan zijn alleen beschikbaar op digitale radio. Een digitale radio stemt automatisch alle beschikbare
radiostations af waarna u deze op naam kunt selecteren. U hebt ook de beschikking over FM-radio voor radiostations
die nog niet digitaal uitgevoerd worden.

De Elan E3 heeft het keurmerk Digital Tick, wat betekent dat deze radio klaar is voor de toekomstige omschakeling
van FM- naar digitale radio.

Kleurenscherm

Elan E3 heeft een helder en informatief 2,8” TFT-kleurendisplay. Door het grote levendige scherm is het afstemmen
op het groeiende aantal digitale radiostations een verademing. Bekijk de informatie van uw favoriete station en de
kleurendiashow op het scherm.

Kleurendiashow

Steeds meer digitale radiostations zenden extra informatie en afbeeldingen uit, zoals de muziekalbumhoes,
programma-informatie, weer en foto's. Elan E3 kan deze visuele en kleurrijke
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informatie op het grote scherm weergeven

Eenvoudig in gebruik

De praktisch ingedeelde toetsen en het grote heldere scherm maken de bediening van de Elan E3 tot een feest. Door
de menu's bladeren, het kiezen van stations en het aanpassen van de instellingen is gemakkelijk en intuïtief.

Prachtig geluid

De Elan E3 levert een verrassend mooi geluid uit een compact formaat.

De Elan E3 gebruikt een ingebouwde 3” luidspreker voor het gehele frequentiegebied met een digitale versterker voor
een luider en helderder geluid. Met zes equaliserinstellingen kunt u de klank snel aanpassen en klinken alle soorten
muziek geweldig. De lage en hoge tonen en de loudness van de Elan E3 zijn aan te passen aan uw persoonlijke
luistervoorkeur.

Veelzijdig en draagbaar

Door zijn compacte formaat kan de Elan E3 overal en op de kleinste plaatsen worden neergezet. Werkend op
netspanning of op vier AA-batterijen, kan de Elan E3 overal binnen of buiten worden gebruikt.

Allerlei ingebouwde functies

De Elan E3 is meer dan alleen een geweldige radio. Door de digitale klok en twee wekkers hoeft u nooit meer te laat
te komen en de keukenwekker is handig in de keuken!

Sluit uw mobiele telefoon of tablet aan op de audio-ingang en gebruik de Elan E3 als luidspreker voor uw favoriete
muziek en de Elan E3 heeft ook een uitgang voor een hoofdtelefoon voor persoonlijk luistergenot.

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454829537

Fabrieksnummer:

VL-62953

Productgewicht:

0.732 kilograms

Energiebeheer
Ingangsspanning:

100-240

Uitgangsspanning:

6

Uitgangsstroom:

500

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

0.732

Pakmaat Hoogte:

10
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Pakmaat Breedte:

30

Pakjesmaat Lengte:

17
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