POP Maxi S, Navy, EU/UK
151068

SRP 129,99 €
Geniet met de draagbare Pop Maxi S digitale radio van
een vol stereogeluid. Nu beschikbaar in 3 kleurrijke
afwerkingen voor extra kleur aan uw inrichting. Verbind
de Pop Maxi S via Bluetooth en vul uw kamer met
fantastisch stereogeluid van uw favoriete station of
afspeellijst.

Kleur

PRODUCT DETAILS
Als u op zoek bent naar een goede digitale stereoradio of uitstekende bluetooth-luidspreker, dan vangt u met de Pop
Maxi met bluetooth uit onze Pop-reeks twee vliegen in één klap. Luister naar uw favoriete digitale radiostation of
gebruik bluetooth om uw favoriete nummer, afspeellijst of online radiostation draadloos van uw smartphone of tablet te
streamen.

Muziek zonder kabeltjes

Met de ingebouwde bluetooth is deze radio ook te gebruiken als geweldige draadloze luidspreker – selecteer uw
favoriete muziek, streamingservice of online radiostation en speel alles zonder lastige kabeltjes rechtstreeks van uw
smartphone of tablet af.

Ziet er goed uit en klinkt geweldig

De Pop Maxi met bluetooth ziet er niet alleen stijlvol uit. De dubbele luidsprekers produceren uitstekend stereogeluid
waarmee uw geliefde nummers helderder klinken en meer volume krijgen. Net zoals al onze digitale radio's is de Pop
Maxi met bluetooth door onze experts in het VK gebouwd en met de hand afgestemd zodat u van de best mogelijke
geluidskwaliteit kunt genieten.

Zet de digitale radio maar aan

Een DAB-radio biedt zeer gedetailleerde digitale geluidskwaliteit en keus uit talrijke radiostations (waarvan veel
exclusief voor digitale radio). Daarnaast geeft de tekst die over het scherm schuift informatie over de titel van het lied,
de naam van het programma en nog veel meer. Een digitale radio stemt automatisch alle beschikbare radiostations af
waarna u deze op naam kunt selecteren. Bovendien beschikken al onze digitale radio's ook over FM-radio voor
radiostations die nog niet digitaal uitgevoerd worden.De Pop Maxi met bluetooth heeft het keurmerk Digital Tick, wat
betekent dat deze radio klaar is
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voor de toekomstige omschakeling van FM- naar digitale radio.

Boordevol functies

De Pop Maxi is verder voorzien van een duidelijk zichtbare klok, 10 voorkeuzestations (met vijf sneltoetsen), twee
wekkers, een keukenwekker, een stereohoofdtelefoonuitgang en een ingang voor uw iPod of MP3-speler. Voor
draagbaar luisterplezier kunt u de Pop Maxi met bluetooth gebruiken met een optionele milieuvriendelijke ChargePAK
D-batterij of met vier AA-batterijen.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•

Pop Maxi
Stroomadapter
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad
Garantiekaart

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454510688

Fabrieksnummer:

151068

Productgewicht:

1.623 kilograms

Energiebeheer
Ingangsspanning:

100-240

Uitgangsspanning:

5.5

Uitgangsstroom:

3000

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

1.623

Pakmaat Hoogte:

25.6

Pakmaat Breedte:

22.8

Pakjesmaat Lengte:

14.2
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