Move T4 bluetooth pocket
radio, White
152225

SRP 149,99 €
Move T4 is de perfecte metgezel om onderweg naar
DAB+ radio te luisteren. Maximaal 22 uur luistertijd, via
een hoofdtelefoon of via de ingebouwde luidspreker,
betekent dat u nooit een moment mist, waar u ook bent.

Kleur

PRODUCT DETAILS
Gemaakt voor het buitenleven

De Move T4 is gemaakt voor mensen die eropuit trekken. Hij is zo ontworpen dat hij uiterst compact en makkelijk vast
te houden is, hij is klein genoeg om mee op reis te nemen en is gemaakt van slagbestendig gehard glas ter
bescherming tegen stoten en krassen. Een ingebouwde standaard betekent ook dat de Move T4 op elk oppervlak kan
worden neergezet zodat overal handsfree kan worden geluisterd.

Geluid dat u prachtig zult vinden

Met geoptimaliseerd geluid voor luisteren van nabij hoort u elk detail zonder vervorming op de uiterst compacte, maar
krachtige luidspreker van 4W RMS. Dankzij digitale versterking en afzonderlijke bedieningstoetsen voor lage en hoge
tonen kunt u het geluid aan uw luisterwensen aanpassen, wat voor een helderheid en een volume zorgt die
toonaangevend in hun klasse zijn.

Met maximaal 15 uur speelduur via de luidspreker, wat oploopt tot 22 uur bij luisteren via de hoofdtelefoonuitgang, is
de Move T4 perfect voor luisteren gedurende langere perioden, waar uw muziek u ook heenvoert.

Draadloos streamen

Converteer de Move T4 naar een persoonlijke luidspreker door streamen via Bluetooth. Kies gewoon uw favoriete
afspeellijst, streamingservice of online radiostation om rechtstreeks vanaf uw slimme apparaat af te spelen zonder dat
er bekabeling nodig is.

© 2022 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Note: Specifications and design are subject to change

Gebruiksvriendelijke interface

Navigeren door menu's en weergeven van radiostationinfo is een koud kunstje dankzij het TFT-kleurenscherm van 2"
van de Move T4. Dankzij de 20 keuzestations, met 4 snelkeuzeknoppen, kunt u het radiostation waarnaar u zoekt, snel
en makkelijk vinden. En de 2 alarmen en een slaaptimer maken hem tot de ideale partner op het nachtkastje.

Schakel over naar digitale radio

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 vindt automatisch alle beschikbare radiostations
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 Move T4 heeft het keurmerk Digital Tick, wat betekent dat deze radio klaar is voor de toekomstige omschakeling
van FM-radio naar digitale radio.

Ontworpen en ontwikkeld in het VK

De Move T4 is, net als onze andere producten, in het Verenigd Koninkrijk ontworpen en ontwikkeld door ons team van
technische experts, om te zorgen voor een geweldig geluid en een indrukwekkende bouwkwaliteit.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•
•

Move T4
Micro-USB kabel
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad
Garantiekaart
AUS garantiekaart

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454522254

Fabrieksnummer:

152225

Productgewicht:

0.3 kilograms

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

0.3

Pakmaat Hoogte:

11

Pakmaat Breedte:

17

Pakjesmaat Lengte:

7
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