Siesta S2 Alarm Clock Radio,
Graphite
148005
SRP 84,99 €

84,99 €

In slaap vallen en wakker worden met uw favoriete
radiostations in een storingsvrije geluidskwaliteit met
deze compacte digitale en FM-wekkerradio.

Kleur

Stijl

EU/UK VERSION

PRODUCT DETAILS
Siesta S2 is de ideale radio voor op uw nachtkastje van Pure en met DAB/DAB+ en FM kunt wakker worden met al uw
favoriete radiostations in een kristalheldere kwaliteit. Op het grote randloze CrystalVue-display is de tijd of de radioinformatie overal in de kamer af te lezen. Met de gebruiksvriendelijke bedieningstoetsen en de grote geribbelde
sluimertoets is de Siesta S2 bijzonder gemakkelijk te bedienen. Beschikbaar in een grafietgrijze of koelwitte uitvoering,
past de Siesta S2 ideaal in het design van uw slaapkamer.
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 Siesta S2 heeft het keurmerk Digital Tick, wat betekent dat deze radio klaar is voor de toekomstige omschakeling
van FM- naar digitale radio.
CrystalVue-display
De Siesta S2 heeft een groot, glad en randloos display. Tijd of radio-informatie zijn van overal in de kamer makkelijk
afleesbaar. De helderheid van het display kan met de hand worden ingesteld of past zich automatisch aan: nooit meer
last van het licht, kunt u rustig in slaap vallen.
Wekker, slaap- en sluimerstand
Gemakkelijke eenmalige instelling van uw dagelijkse, weekdag of weekend wekkers. Met de slaaptimer kunt u rustig in
slaap vallen zonder dat de radio de hele nacht aan blijft. Met de sluimerfunctie kunt u nog wat langer in bed blijven
liggen.
Eenvoudig in gebruik
Met de gebruiksvriendelijke bedieningstoetsen en de grote geribbelde sluimertoets is de Siesta S2 moeiteloos te
bedienen, zelfs met maar een half open oog.
Prachtig geluid
De Siesta S2 gebruikt een 2,5” luidspreker voor het gehele frequentiegebied met een digitale versterker voor een
verrassend mooi geluid voor een compacte wekkerradio.
Automatisch klok en geheugen
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De klok van de Siesta S2 wordt automatisch op tijd gezet door het radiosignaal, waardoor de klok altijd de juiste tijd
aangeeft. De Siesta S2 onthoudt al uw instellingen van de wekker en van de radio, zonder dat er een back-upbatterij
nodig is.
Hoofdtelefoonuitgang
De Siesta S2 heeft ook een uitgang voor een hoofdtelefoon voor persoonlijk luistergenot, ideaal als anderen proberen
te rusten.
Ontworpen en ontwikkeld in het VK
Net als al onze producten is de Siesta S2 door ons team van technische experts in het Verenigd Koninkrijk ontworpen
en ontwikkeld, om te zorgen voor een geweldig geluid en een indrukwekkende bouwkwaliteit.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•

Siesta S2
Stroomadapter
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad
Garantiekaart

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454829612

Fabrieksnummer:

VL-62961

Productgewicht:

0.675 kilograms

energiebeheer
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

900

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

74.46% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

Not applicable

No-load power consumption

0.07W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0550900-AM

Afmetingen en Gewicht
Product Height:

5.7

Product Width:

13

Product Length:

13.7

Packsize Height:

14

Packsize Width:

18

Packsize Length:

17
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