Evoke D1, Black, EU/UK
147492
SRP 129,99 €

129,99 €

De perfecte introductie tot de iconische, bekroonde
Evoke-familie. De eigentijdse stijl van Evoke D1 ziet er
overal geweldig uit.

Kleur

Stijl

EU/UK VERSION

PRODUCT DETAILS
De bekroonde Evoke-serie is een familie van klassieke digitale radio's - helemaal van deze tijd. De perfecte
introductie, Evoke D1 is een stijlvolle DAB digitale en FM radio met compacte voetafdruk die overal perfect past, van
het nachtkastje tot in de keuken.
Perfecte draagbare radio
Gebruik netstroom, of geniet tot 30 uur van draagbaar luisteren met een optionele oplaadbare ChargePAK B1.
ChargePAK's zijn een zuinige en milieuvriendelijke oplossing die uw radio oplaadt terwijl hij op het lichtnet is
aangesloten, zodat u altijd klaar bent om te gaan.
Compact maar boordevol functies
Met zijn kleine afmetingen is de Evoke D1 een ideale radio voor naast het bed of in de keuken. De functies omvatten
20 voorkeurszenders om snel uw favoriete zenders te selecteren, een grote, gemakkelijk af te lezen klok, een
slaaptimer om uw radio automatisch uit te schakelen en een handige afteltimer voor in de keuken. Er is ook een toonof radioalarm, een stereo hoofdtelefoonaansluiting en een aux-ingang waarmee u uw mobiele telefoon of tablet kunt
aansluiten en uw eigen muziek kunt beluisteren via uw radio.
Schakel over op digitale radio
Digitale DAB-radio biedt u geluid van hoge digitale kwaliteit, een groot aantal zenders (veel daarvan exclusief voor
digitale radio) en toont u met scrollende tekst titels van nummers, programmanamen en meer. Digitale radio's vinden
automatisch al uw beschikbare stations en laten u ze op naam selecteren, en al onze digitale radio's hebben ook FM
voor alle stations die nog niet digitaal zijn gegaan. Evoke D1 is ook goedgekeurd door Digital Tick, dus u kunt er zeker
van zijn dat u klaar bent voor elke toekomstige omschakeling van FM naar digitale radio.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•

Evoke D1
Voeding
Gebruikershandleiding
Veiligheidsinformatieblad
Garantiekaart
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Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454828721

Fabrieksnummer:

VL-62872

Productgewicht:

1.094 kilograms

Afmetingen en Gewicht
Product Weight:

1.094

Packsize Height:

25.5

Packsize Width:

16

Packsize Length:

16
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