Siesta Charge DAB+ radio with
Bluetooth, Graphite
154501
SRP 179,99 €

179,99 €

Wakker worden met een opgeladen telefoon. De Siesta
Charge combineert alle handige functies van de Siestareeks plus het extra gemak van een draadloos
oplaadplatform. Met standaard een superieur
stereogeluid en muziek streamen via Bluetooth, kunt u
luisteren naar al uw favoriete DAB+-radiostations en via
Bluetooth naar alles wat u graag wilt horen vanuit elke
app.

Kleur

Stijl

EU/UK VERSION

PRODUCT DETAILS
Perfect voor op het nachtkastje
De Siesta Charge zit boordevol slimme en handige functies voor al uw luister- en slaapwensen. Om uw smartphone op
te laden legt u deze gewoon op de Siesta Charge en hoeft u de oplader van uw telefoon niet in het stopcontact te
steken. Het bijzonder heldere CrystalVue+ display is vanuit de hele kamer goed afleesbaar en de slimme
automatische dimfunctie zorgt voor een ongestoorde nachtrust. Dankzij het geweldige stereogeluid in combinatie met
Bluetooth kunt u al uw favoriete DAB+-stations en eigen afspeellijsten beluisteren met een superieure geluidskwaliteit.
De Siesta Charge heeft 3 aparte wekkers die op diverse manieren kunnen worden ingesteld en u kunt naar keuze
gewekt worden met een radiostation of een wektoon. Ook zijn er aparte wekkerinstellingen mogelijk voor weekdagen
en voor het weekend. Met zijn extra functies, zoals een slaaptimer en een keukenwekker, 40 voorkeuzestations en een
extra USB-voedingsuitgang voor andere slimme apparaten, is de Siesta Charge de ideale metgezel voor op het
nachtkastje.
Opgeladen ontwaken
De Siesta Charge heeft een handig en gemakkelijk draadloos oplaadplatform. Om uw smartphone op te laden legt u
deze gewoon op het oplaadplatform en hoeft u de oplader van uw telefoon niet in het stopcontact te steken. Wilt u
meer dan één slim apparaat opladen? Sluit het gewoon aan op de extra USB-voedingsuitgang en laad beide
apparaten tegelijk op.
Helder en gemakkelijk afleesbaar
Ontworpen met oog voor details heeft de Siesta Charge ook een opvallend CrystalVue+ display. Het opvallend heldere
display is van overal in de slaapkamer goed af te lezen, en het dimt automatisch als het donker wordt zodat u kunt
genieten van een ongestoorde nachtrust.
Boordevol functies
Met standaard Bluetooth kunt u met de Siesta Charge in een geweldig stereogeluid naar al uw favoriete muziek en
podcasts luisteren vanaf elk slimme apparaat in de slaapkamer. De Siesta Charge beschikt
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ook over allerlei handige functies, zoals 3 aparte wekkers (die in te stellen zijn voor weekdagen, weekends, enz.),
slaaptimer, keukenwekker en 40 voorkeuzestation met 3 sneltoetsen.
Zet de digitale radio maar aan
Een DAB+ radio biedt zeer gedetailleerde digitale geluidskwaliteit en keuze uit talrijke radiostations (waarvan vele
exclusief voor DAB+ 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 DAB+ radio vindt automatisch alle beschikbare
radiostations waarna u deze op naam kunt selecteren. Bovendien beschikken al onze digitale radio's ook over FMradio voor radiostations die nog niet digitaal uitgezonden worden. De Siesta Charge heeft het keurmerk Digital Tick,
wat betekent dat deze radio klaar is voor de toekomstige omschakeling van FM- naar digitale radio.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•

Siesta Charge
Stroomadapter
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454545017

Fabrieksnummer:

154501

Productgewicht:

0.825 kilograms

Afmetingen en Gewicht
Product Height:

8

Product Width:

15.5

Product Length:

14.5

Packsize Height:

16.5

Packsize Width:

20

Packsize Length:

19
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