Pure Evoke Play veelzijdig
muzieksysteem in Cotton
White
249523

SRP 279,99 €
Dit veelzijdige geluidswonder speelt een breed scala aan
audio-inhoud af voor elke gelegenheid. Als draagbare
metgezel voor binnen en buiten levert het
muzieksysteem uw favoriete content van Spotify
Connect, internationale radiozenders, DAB+, Bluetooth of
FM in rijk stereogeluid.

Kleur

PRODUCT DETAILS
Een muzieksysteem voor het leven
Entertainment, informatie en het beste wat het internet te bieden heeft aan audiobronnen verpakt in een veelzijdig
muzieksysteem dat in meer dan slechts één ruimte kan worden geplaatst. Of het nu gaat om podcasts bij het ontbijt, je
favoriete radiozender tijdens het huishouden/tuinieren of de Spotify-playlist tijdens het familiediner, de Evoke Play
bedient elke gelegenheid. Luisterbare audio kent geen grenzen en dankzij de handgreep en optionele accu is de
Evoke Play klaar voor elke gelegenheid.
Smaken verschillen, radiostations ook
De Evoke Play is niet alleen heel slim qua formaat, maar ook een slimme radio. Als zodanig is de Evoke Play klaar
voor elke ontvangstkwaliteit en combineert hij traditionele analoge radio (FM), digitale radio (DAB) en
internetconnectiviteit voor een nog betrouwbaardere en robuustere luisterervaring. Een slimme radio biedt meer opties,
een robuustere radio-ontvangst, on-demand audiostreaming van podcasts en de mogelijkheid om er eenvoudig voor te
zorgen dat het apparaat up-to-date blijft met updates. In het onwaarschijnlijke geval van slechte FM/DAB+-signalen is
de Evoke Play voorbereid met meer dan 85.000 internetradiozenders en podcasts van over de hele wereld via een
internetverbinding.
Zet de muziek harder
Als modern muzieksysteem voor het hele gezin biedt de Evoke Play ook Spotify Connect, dat rechtstreeks op het
toestel als audiobron kan worden geselecteerd. Verbind gewoon je telefoon, laptop of tablet met hetzelfde Wi-Finetwerk als de Evoke Play, klik op een nummer in de app, selecteer de Play als beschikbaar apparaat en begin met
luisteren.
Luister naar wat u wilt, wanneer u wilt
Voor andere streamingdiensten, zoals Amazon Music, Tidal, Apple Music of Deezer, biedt de Evoke Play Bluetoothtoegang tot je favoriete content.
Overal (in) huis
Met een optionele ChargePAK is de Evoke Play niet beperkt door ruimte. Of het nu gaat om een barbecue op het
terras of het luisteren naar een podcast in de privacy van je eigen kamer, met een
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batterijduur van 12 uur is de Evoke Play overal thuis. De comfortabele vorm, het aangename gewicht en de praktische
draaggreep maken de Play tot de ultieme metgezel, thuis en elders.
Gebruiksvriendelijk voor iedereen
Overschakelen naar het volgende nummer of zelfs een nieuwe favoriete zender opslaan gaat in een handomdraai
dankzij het overzichtelijke bedieningspaneel. De belangrijkste dagelijkse routines zijn duidelijk en direct zichtbaar op
het oppervlak van de Evoke Play geplaatst. Het inklapbare display zorgt niet alleen voor een moderne uitstraling van
het toestel en maakt het makkelijker om het van locatie naar locatie mee te nemen, maar verbergt ook meer
geavanceerde menu-instellingen. Voor speciale gelegenheden, zoals het selecteren van audiobronnen, Bluetoothinstellingen of equalizerinstellingen, klapt u het scherm gewoon omhoog en ontdekt u het LCD-scherm inclusief intuïtief
bedieningspaneel.
Het leveren van geluid dat inspireert
Met een indrukwekkend audiovermogen van 40 W biedt de Evoke Play de juiste ambiance voor elke gelegenheid.
Twee 20 mm soft dome tweeters en een 3,5 inch woofer leveren overtuigend stereogeluid, zelfs in een slim formaat, of
dat nu via Spotify Connect, Bluetooth, internetradio, DAB+ of FM is.
Ontworpen voor elke leefruimte
Modern geluid in zo'n compacte vorm is nog nooit eerder vertoond. Het muzieksysteem past naadloos op een
boekenplank, een keukenhoek of een dressoir in de gang. Gemakkelijk te plaatsen geluid voor elk huis zonder dat u
veel hoeft te meten en na te denken. De voorkant van het muzieksysteem, die bekleed is met een hoogwaardige
wollen stof van 90% eco-gecertificeerde en gerecyclede wol, zorgt voor extra huiselijke accenten. Net als een slim,
klein meubelstuk vult de Evoke Play de kamer aan met twee subtiele kleuren:

Coffee Black - een warme maar donkere tint die een ongedwongen sfeer toevoegt aan uw huis met het comfort van
een warme kop koffie in de ochtend.

Cotton White - een gebroken wit, dat een zuiver accent legt met de lichtheid van fris linnen.
Wat zit er in de doos
•
•
•
•
•

Evoke Play
EU/UK-voeding
Snelstartgids
Veiligheidsblad
Brochure voor feedback

*ChargePAK apart verkrijgbaar.

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454300210

Fabrieksnummer:

00-12120-00

Productgewicht:

2.1 kilograms

Energiebeheer
Lengte stroomkabel:

1.6

Radiospecificaties
Alarmen:

2

Snooze:

true

Automatisch zenders zoeken:

true

Kleurendisplay:

true
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Dimbaar scherm:

false

Vermogen:

Mains/Battery

CD Speler:

false

Slaaptimer:

false

Slimme radio:

true

Display grootte:

2.4

Radioontvangst
Ondersteunde ontvangsttypes:

Radiofrequentie (DAB/DAB+):

FM
DAB+
Internet Radio
10 DAB+
10 FM
40 Internet Radio / Podcast
174-240

Radiofrequentie (FM):

87.5-108

Presets:

Specificaties luidsprekers
Akoestisch principe:

2-Way System

Diameter tweeter:

20

Diameter Woofer:

90

Vermogen (cont/piek):

40

Controlemethoden
Bediening:
Controller app:

On Device
App Controlled
UNDOK

Afmetingen en Gewicht
Producthoogte:

12.1

Productbreedte:

22.1

Productlengte:

14.9

Product Gewicht:

2.1

Pakmaat Hoogte:

20.7

Pakmaat Breedte:

17.2

Pakjesmaat Lengte:

29
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