Pure Evoke Home alles-in-één
muzieksysteem in Cotton
White
249525

SRP 449,99 €
Een absolute allrounder die krachtig geluid levert in een
slank design voor uw huis om te genieten van audioinhoud van verschillende bronnen. Een geweldig
alternatief voor een klassiek hifisysteem en biedt audioinhoud van Spotify Connect, internationale radiozenders,
DAB+ of uw eigen cd-collectie.

Kleur

PRODUCT DETAILS
Een muzieksysteem voor het leven
Informatie, entertainment en een verscheidenheid aan muziekbronnen zijn prachtig verpakt in een alles-in-één
muzieksysteem. Of het nu gaat om uw favoriete radioprogramma bij het ontbijt, een Spotify-afspeellijst op het werk of
uw geliefde cd 's avonds, de Evoke Home levert een omvangrijk buffet van audiobronnen voor elke muziekliefhebber.
Het selecteren van de juiste bron voor elke situatie en herinnering en is eenvoudig met behulp van het opklapbare
display.
Smaken verschillen, radiozenders ook
De Evoke Home is niet alleen heel slim qua formaat, maar ook een slimme radio. Als zodanig is de Evoke Home 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 Home 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 Home 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 Spot, klik op een nummer in de app, selecteer de Spot als beschikbaar apparaat en begin te
luisteren.
Luister naar wat u wilt, wanneer u wilt
Ook als je een andere streamingdienst dan Spotify Connect wilt gebruiken, ben je met de Evoke Home aan het juiste
adres. Selecteer gewoon Bluetooth als audiobron om je favoriete content rechtstreeks van andere streamingbronnen
af te spelen.
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CD's zijn voor altijd
Voor muzikale momenten en herinneringen die nog niet beschikbaar zijn via streaming, biedt de Evoke Home een
manier om ervan te genieten in krachtige stereo en modern geluid. Uitgerust met een eenvoudig te bedienen cdstation brengt de Evoke Home albums en singles die tussen 1983 en 2003 bij voorkeur alleen op cd werden
uitgebracht, weer voor het voetlicht. Of het nu gaat om geliefde, uitverkochte albums die niet op Spotify verkrijgbaar
zijn of de mix-cd voor een jubileum - een cd is voor altijd.
Gebruiksvriendelijk voor iedereen
Overschakelen naar het volgende nummer of zelfs een nieuwe favoriete zender opslaan werkt moeiteloos met een
handomdraai dankzij de overzichtelijke bediening. De belangrijkste dagelijkse routines zijn duidelijk en direct zichtbaar
op het oppervlak van de Evoke Home geplaatst. Dankzij een geïntegreerde afstandsbediening kan het muzieksysteem
ook gemakkelijk vanaf de bank of de eettafel worden bediend.

Het uitklapbare display op het toestel zorgt niet alleen voor een moderne look, maar verbergt ook geavanceerde
menu-instellingen. Voor speciale gelegenheden, zoals het selecteren van audiobronnen, Bluetooth-instelling of
equalizerinstellingen, klapt u gewoon het scherm omhoog en ontdekt u het intuïtieve bedieningspaneel.
Levert het geluid dat inspireert
Met een krachtig audiovermogen van 100 W maakt de Evoke Home zeker indruk. Twee 20 mm soft dome tweeters en
twee 3,5 inch woofers zorgen voor een heldere en diepe bas, of je nu luistert via Spotify Connect, Bluetooth,
internetradio, DAB+, FM of CD.
Ontworpen voor elke leefruimte
De Evoke Home verpakt modern geluid in een moderne vorm met veel aandacht voor detail. Van de onopvallende
vorm, dankzij het inklapbare display, tot details zoals de verlichte volumeregelaar die feedback geeft wanneer het
display gesloten is - het alles-in-één muzieksysteem past naadloos in elk interieur. De Evoke is aan de voorkant
bekleed met een wollen stof van hoge kwaliteit, gemaakt van 90% eco-gecertificeerde en gerecyclede wol. Deze
stoffen zien er niet alleen geweldig uit op high-end zitmeubelen, maar zijn ook een echte upgrade ten opzichte van de
gebruikelijke look van een muzieksysteem. De Evoke Home is verkrijgbaar in twee geruststellende kleuren:

Coffee Black - een warme bruine 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 strakke accenten toevoegt met de lichtheid van fris linnen.
Wat zit er in de doos
•
•
•
•
•
•

Evoke Home
1.8m EU/UK stroomkabel
Afstandsbediening
Snelstartgids
Veiligheidsblad
Brochure voor feedback

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454300234

Fabrieksnummer:

00-12130-00

Productgewicht:

3.9 kilograms

Energiebeheer
Lengte stroomkabel:

1.8
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Radiospecificaties
Alarmen:

2

Snooze:

true

Automatisch zenders zoeken:

true

Kleurendisplay:

true

Dimbaar scherm:

false

Vermogen:

Mains Powered

CD Speler:

true

Slaaptimer:

false

Slimme radio:

true

Display grootte:

2.8

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):

100

Controlemethoden
Bediening:

On Device
App Controlled
Afstandsbediening

Afmetingen en Gewicht
Producthoogte:

18.4

Productbreedte:

36.8

Productlengte:

10.7

Product Gewicht:

3.9

Pakmaat Hoogte:

23.5

Pakmaat Breedte:

17.2

Pakjesmaat Lengte:

49

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

