Evoke F3 Internet radio with
Bluetooth, Black
245065

SRP 199,99 €
Ontdek een uitgebreid aanbod aan radiostations alsmede
streaming muziekdiensten vanaf je smartphone en geniet
van je Spotify afspeellijsten op deze compacte radio met
een krachtig geluid.

PRODUCT DETAILS
Met onze internetradio's kun je naar duizenden radiostations over de hele wereld luisteren en kun je eenvoudig
verbinding maken met je favoriete muziek. Evoke F3 met Bluetooth combineert internet-, DAB- en FM-radio met
Bluetooth voor al je mobiele muziek en Spotify Connect voor directe toegang tot miljoenen muzieknummers.
Een uitgebreid aanbod aan radiostations
Luister naar meer dan 25.000 internetradiostations over de hele wereld en naar al je favoriete DAB- en FMradiostations op één compacte radio.
Compleet verbonden audio
Met Spotify Connect heb je directe toegang tot miljoenen muzieknummers op je Evoke F3 met Bluetooth. Gebruik de
Spotify-app op je smartphone of tablet om direct verbinding te maken en draadloos naar je muziek te luisteren. De
geïntegreerde Bluetooth maakt van je radio een fantastische draadloze luidspreker kies je favoriete muziek en stuur
deze direct draadloos vanaf je smartphone of tablet.
Beste geluid in z'n klasse
Handmatig afgestemd door Pure’s audiotechnische team levert Evoke F3 met Bluetooth een helder, uitgebalanceerd
en duidelijk geluid wat betreft muziek en spraak. De bass-gepoorte kast en krachtige versterker zorgen voor een rijk en
krachtig geluid.
Kleurenscherm van hoge kwaliteit
Geniet van het ultraheldere, eenvoudig af te lezen 2.4" kleurenscherm, waarop extra informatie wordt weergegeven.
Het scherm geeft kleur aan je luisterervaring!
Afstandsbediening via je smartphone
Download de gratis Pure Select-app (iOS en Android) en je kunt Evoke F3 met Bluetooth overal in je huis bedienen.
Een normale afstandsbediening met alle functies is meegeleverd.
En nog heel veel meer…
Evoke F3 met Bluetooth heeft veel handige functies. Er zijn 20 keuzestations zodat je je favoriete radiostations snel
kunt selecteren, een geluids- of radiowekker, stereohoofdtelefoonuitgang en aux-in uitgang waarop je je smartphone of
tablet kunt aansluiten en kunt luisteren naar je eigen muziek via je
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radio. Evoke F3 met Bluetooth is ook Digital Tick-gecertificeerd, zodat je er zeker van kunt zijn dat je klaar bent voor
elke overstap van FM-radio naar digitale radio.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•

Evoke F3
Stroomadapter
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad
Afstandsbediening

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454450656

Fabrieksnummer:

245065

Productgewicht:

1.09 kilograms

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

1.09

Pakmaat Hoogte:

16.3

Pakmaat Breedte:

29.5

Pakjesmaat Lengte:

18.7
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