StreamR Portable smart radio
with Bluetooth and one-touch
Alexa, Charcoal
154320

SRP 199,99 €
Neem de muziek en radio waar u van houdt mee naartoe
met StreamR: de draagbare luidspreker die het beste van
Bluetooth-streaming, digitale radio en Alexaspraaktechnologie samenbrengt.

Kleur

PRODUCT DETAILS
StreamR brengt het draagbare plezier van een Bluetooth-luidspreker met de toegevoegde bonus van slimme functies
en digitale radio, waardoor uw luisterervaring nog meer wordt verrijkt. Neem uw favoriete DAB+ radiozenders overal
mee naartoe, vraag Alexa om hulp en geniet van audio uit meerdere bronnen, allemaal in een draagbaar pakket dat
niet ten koste gaat van de geluidskwaliteit.

Luister op uw manier

Luister naar afspeellijsten, podcasts en meer onderweg via Bluetooth of de geïntegreerde aux-in kabel. Of gebruik de
aux-in-kabel als een antenne om te genieten van digitale radio van waar dan ook - de tuin, het strand, uw huis weg van
huis - de mogelijkheden zijn net zo oneindig als de keuze van de zenders.

Krachtig draagbaar

StreamR levert krachtige, kamervullende audio die ook buitenshuis klinkt, gekoppeld aan een levensduur van 15 uur
van de batterij wanneer deze volledig is opgeladen. Het beschikt ook over Pure's unieke uitbreidende
luidsprekerontwerp, X-SPAN, dat een meeslepend 360°-geluid levert en tegelijkertijd een grotere draagbaarheid en
bescherming biedt.

One-Touch Alexa

StreamR is een van de enige draagbare Bluetooth-luidsprekers op de markt die toegang biedt tot de Alexaspraakdienst. De ingebouwde microfoon maakt verbinding met de Pure Home App op uw mobiele apparaat via
Bluetooth, die verbinding maakt met Alexa met behulp van Wi-Fi of mobiele data, waardoor u het gemak van de
virtuele assistent met u mee kunt nemen, ongeacht de locatie. Van
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weersverwachtingen tot kalenderplanning en alles daartussenin: geniet van Alexa onderweg, samen met Bluetooth,
digitale radio en aux-in connectiviteit.

Pure Home App

Download de gebruiksvriendelijke en intuïtieve Pure Home app om uw StreamR en StreamR Splash aan te sluiten op
Alexa. U kunt ook uw luidsprekerinstellingen aanpassen en toegang krijgen tot productondersteuning: Bovendien wordt
u op de hoogte gebracht van nieuwe software-updates.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•
•

StreamR
Micro-USB kabel
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad
Extra AUX-kabelhoes
Draagriem

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454543204

Fabrieksnummer:

154320

Productgewicht:

0.76 kilograms

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

0.76

Pakmaat Hoogte:

12.5

Pakmaat Breedte:

13.3

Pakjesmaat Lengte:

13.3
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