Siesta S6 Bedside DAB+ radio
with Bluetooth, Polar
151853
SRP 179,99 €

179,99 €

Dankzij zijn elegante stijl, brede en superheldere display,
indrukwekkende geluid via Bluetooth en de handige
USB-oplaadpoort voor uw andere apparaten is hij perfect
voor op het nachtkastje.

Kleur

Stijl

EU/UK VERSION

PRODUCT DETAILS
De Siesta S6 is veel meer dan gewoon een hoogwaardige wekkerradio. Word wakker met het kristalzuivere geluid van
uw favoriete DAB/DAB+- of FM- station of luister via Bluetooth naar de favoriete muziek op uw smartphone of tablet.
Op het brede randloze CrystalVue+-display – momenteel ons scherpste scherm in de reeks – kunt u overal in de
slaapkamer zonder enige moeite de tijd of de radio-informatie aflezen. Door de gebruiksvriendelijke verlichte
bedieningstoetsen en de aanraakgevoelige sluimerband kunt u de Siesta S6 in een handomdraai bedienen. Daarnaast
heeft hij een ingebouwde USB-poort voor het opladen van uw mobiele apparaten en een hoofdtelefoonuitgang voor
individueel luisterplezier. De Siesta S6 is vervaardigd van speciaal geselecteerde materialen en geeft uw slaapkamer
een luxueuze en elegante uitstraling.
Bluetooth-connectiviteit
Gebruik de Siesta S6 als draadloze luidspreker met een geweldige geluidskwaliteit en stream muziek terwijl u heerlijk
in bed ligt. Dit kan vanaf uw smartphone, laptop of tablet.
Siesta-knop
De Siesta-timer werkt met één knop, zodat u snel een dutje kunt doen zonder dat u op de gebruikelijke wijze het alarm
in hoeft te stellen.
Druk simpelweg één of meerdere keren op ‘Siesta’ om in stappen de tijdsduur in te stellen en een powernap van
minimaal vijf en maximaal negentig minuten te doen. Vervolgens klinkt het alarmsignaal en bruist u weer van de
energie!
CrystalVue+-display
Het grote, superheldere en automatisch dimmende display met brede kijkhoek is ons scherpste scherm in de huidige
Siesta-reeks. Het display kan zo ingesteld worden dat de helderheid automatisch aangepast wordt. Daarnaast kunt u
overal in de slaapkamer de tijd of de radio-informatie aflezen. Dankzij de verminderde schittering en nagloeiing is het
CrystalVue+-display altijd zichtbaar, zelfs in het pikkedonker. Hierdoor slaapt u nog geruster.
USB-oplaadpoort voor uw andere apparaten
Wanneer u uw smartphone, tablet of andere apparaten in de ingebouwde USB-PowerPort steekt, zijn ze altijd
opgeladen en klaar voor gebruik.
Indrukwekkend geluid
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De Siesta S6 gebruikt een 2,5”-luidspreker voor het gehele frequentiegebied met een digitale versterker die voor een
compacte wekkerradio een indrukwekkend geluid produceert. Daarnaast kunnen de lage en hoge tonen zo ingesteld
worden dat ze een optimale luisterervaring creëren.
Altijd zichtbare bedieningstoetsen
Dankzij de handige, aanraakgevoelige SnoozeTouch-band voor het sluimeralarm en de gebruiksvriendelijke verlichte
knoppen is het bedienen van de Siesta S6 een fluitje van een cent, zelfs in het pikkedonker.
Meer stations, digitale kwaliteit
DAB-radio brengt u fantastische, gevarieerde programma’s met een zeer gedetailleerd geluid van digitale kwaliteit.
Een groot deel van het aanbod is alleen beschikbaar op digitale radio. DAB/DAB+-radio spoort automatisch alle
beschikbare radiostations op, waarna u deze op naam kunt selecteren. Radiostations die nog niet digitaal uitzenden,
kunt u beluisteren via de FM-ontvanger.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•

Siesta S6
Stroomadapter
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454518530

Fabrieksnummer:

151853

Productgewicht:

0.84 kilograms

energiebeheer
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

2000

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

80.2% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

81.1% @ 230VAC/50Hz

No-load power consumption

0.065W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0552000-NM

Afmetingen en Gewicht
Product Height:

7

Product Width:

14

Product Length:

14.7

Pakmaat Hoogte:

16

Pakmaat Breedte:

19

Pakjesmaat Lengte:

19
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