Pure Evoke Spot compact
muzieksysteem in Coffee Black
249522

SRP 199,99 €
Hoewel compact en gemakkelijk te plaatsen, biedt deze
kleine metgezel een diverse selectie van muziekbronnen.
Van Spotify Connect, internationale radiozenders, DAB+
en Bluetooth tot FM, het muzieksysteem levert perfect
geplaatst geluid voor elk huis.

Kleur

PRODUCT DETAILS
Een muzieksysteem voor het leven
Informatie en entertainment compact verpakt op een boekenplank: Dat is het muzieksysteem Evoke Spot in klein
formaat. Gereduceerd tot de belangrijkste functies en audio-inhoud in een efficiënt design, is de Evoke Spot een
betrouwbare, gemakkelijk te plaatsen metgezel voor thuis die zorgt voor de juiste achtergrondmuziek in uw
thuiskantoor, keuken of badkamer. Of het nu uw favoriete radiozender is tijdens het werk of uw Spotify-playlist tijdens
het koken, de Evoke Spot zorgt altijd voor de juiste achtergrondmuziek.
Smaken verschillen, radiostations ook
De Evoke Spot is niet alleen heel slim qua formaat, maar ook een slimme radio. De Evoke Spot is klaar voor elke
ontvangstkwaliteit en combineert traditionele analoge radio (FM), digitale radio (DAB) en internetconnectiviteit voor een
nog betrouwbaardere en robuustere luisterervaring. Een slimme radio biedt meer opties, een robuustere radioontvangst, 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 Spot
voorbereid met meer dan 85.000 internetradiozenders en podcasts van over de hele wereld via een internetverbinding.
Zet de muziek harder
Als modern muzieksysteem biedt de Evoke Spot ook Spotify Connect, dat rechtstreeks op het toestel als audiobron
kan worden geselecteerd. Verbind gewoon je telefoon, laptop of tablet met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de Evoke Spot,
klik op een nummer in de app, selecteer de Spot als een beschikbaar apparaat en begin te luisteren.
Luister naar wat u wilt, wanneer u wilt
Voor andere streamingdiensten, zoals Amazon Music, Tidal, Apple Music of Deezer, biedt de Evoke Spot Bluetoothtoegang tot je favoriete content.
Gebruiksvriendelijk voor iedereen
Ondanks het compacte formaat van het muzieksysteem, biedt het slimme bedieningsoplossingen. Sla
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favorieten op of spoel een nummer snel vooruit met de knoppen op het oppervlak van het apparaat. Een uitklapbaar
display onthult nog meer bedieningsopties en instellingen die verborgen zitten onder een groot, informatief LCDscherm. Dankzij het compacte ontwerp en de eenvoudige plaatsing past de Evoke Spot perfect in elke kamer,
ongeacht de grootte.
Geluid dat inspireert
Met een verrassend audiovermogen van 20 W kan het compacte Evoke Spot muzieksysteem zelfs de grootste kamers
vullen met geluid. Een 3"" full-range luidspreker en basreflexpoort brengen geluid van de plank rechtstreeks naar het
hart via Spotify Connect, Bluetooth, internetradio, DAB+ en FM.
Ontworpen voor elke leefruimte
Modern geluid in zo'n compacte vorm is nog nooit 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 Spot 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 Spot
EU/UK-voeding
Snelstartgids
Veiligheidsblad
Brochure voor feedback

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454300203

Fabrieksnummer:

00-12110-01

Productgewicht:

1.3 kilograms

Energiebeheer
Lengte stroomkabel:

1.6

Radiospecificaties
Alarmen:

2

Snooze:

true

Automatisch zenders zoeken:

true

Kleurendisplay:

true

Dimbaar scherm:

false

CD Speler:

false

Slaaptimer:

false

Display grootte:

2.4
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