Evoke H4 DAB+ radio with
Bluetooth, Walnut
148003
SRP 219,99

219,99

Met de Evoke H4 geniet uw hele gezin van kristalheldere
digitale radio en Bluetooth-muziekstreaming.

Kleur

Stijl

EU/UK VERSION

PRODUCT DETAILS
Evoke H4 brengt u kristalheldere digitale radio en Bluetooth-muziekstreaming. De Evoke H4 is gebruiksvriendelijk en
eenvoudig aan te sluiten op populaire draagbare apparaten. Het is de ideale digitale radio en draadloze luidspreker
voor alle leden van het gezin. Op het grote, levendige, ultraheldere scherm kunt u informatie over radioprogramma's
en artwork in full colour bekijken. Evoke H4 is verkrijgbaar in een klassieke eiken- of walnootafwerking.
Meer zenders, digitale kwaliteit
Digitale DAB-radio biedt u een gevarieerd aanbod van fantastische inhoud in zeer gedetailleerd geluid van digitale
kwaliteit. Veel van die inhoud is alleen beschikbaar op digitale radio. Digitale radio's vinden automatisch al uw
beschikbare zenders en laten u ze op naam selecteren, en er is ook FM voor alle zenders die nog niet digitaal zijn
gegaan.
De Evoke H4 is ook goedgekeurd door Digital Tick, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw radio klaar is voor elke
toekomstige omschakeling van FM naar digitale radio.
Bluetooth-verbinding
Evoke H4 kan worden gebruikt als draadloze speaker met uw laptop, smartphone of tablet. De Evoke H4 is eenvoudig
aan te sluiten en te bedienen, zodat u luid en duidelijk kunt genieten van uw favoriete tv-programma's, films en
muziekapps.
Geavanceerde geluidstechniek
De Evoke H4 maakt gebruik van de nieuwste luidsprekertechnologie van Pure, die eerder te vinden was in de
hoogwaardige Evoke C-D-reeks. Deze kwaliteitsluidspreker wordt aangedreven door een krachtige klasse Dversterking voor toonaangevende audioprestaties. De achterkant van de harde behuizing en de akoestische poort zijn
ontworpen om een geweldig geluid te garanderen, waar u de luidspreker ook neerzet, tegen een muur, op een
werkblad of op een plank.
Kleurenscherm
De Evoke H4 heeft een levendig en informatief 2,8" TFT-kleurenscherm. Het grote, ultraheldere scherm maakt
toegang tot het groeiende aantal digitale radiozenders een fluitje van een cent. Bekijk de informatie over uw favoriete
zender en de diavoorstelling in full colour.
Diashow-illustraties
Een toenemend aantal digitale radiozenders zendt artwork en programma-informatie uit. Evoke H4 kan deze visuele
content op volledig scherm en in kleur weergeven.
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Eenvoudig in gebruik
Een praktische knoppenindeling en een levendig display maken de bediening van de Evoke H4 tot een plezierige
ervaring. Het bladeren door menu's, selecteren van zenders en aanpassen van instellingen is zowel eenvoudig als
intuïtief.
Wekker en klok
De Evoke H4 heeft een automatisch geactualiseerde klok en twee alarmen. Met de Evoke H4 kunt u wakker worden
met uw favoriete radiozender of toonalarm.
Snooze-knop
Als het alarm afgaat, kunt u met een simpele aanraking van de hendel de sluimerstand inschakelen.
Extra aansluitingen
Evoke H4 heeft een hoofdtelefoonuitgang voor privébeluistering en een aux-ingang voor aansluiting op een apparaat.
ChargePAK
Evoke H4 kan worden gevoed met de meegeleverde hoofdadapter of met de optionele ChargePAK F1. Met deze
ChargePAK kunt u tot 50 uur echt draagbaar luisteren.
Wat zit er in de doos
•
•
•
•

Evoke H4
Voeding
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454829711

Fabrieksnummer:

VL-62971

Productgewicht:

2.088 kilograms

energiebeheer
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

12

Output Current:

1200

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

84.41% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

80.1% @ 230VAC/50Hz

No-load power consumption

0.06W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW1201200-NM

Afmetingen en Gewicht
Product Height:

18

Product Width:

12.8

Product Length:

22.1

Product Gewicht:

0.68

Pakmaat Hoogte:

24.6

Pakmaat Breedte:

27.8

Pakjesmaat Lengte:

16
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