DiscovR Smart Speaker with
Bluetooth, AirPlay 2 and
Spotify Connect, Silver
154323

SRP 199,99 €
De smart speaker van de radio-experts. De Luidspreker
die luistert... tenzij je dat niet wilt - dankzij de nette "mic
drop" functie, die de microfoon dempt voor meer privacy.

Kleur

PRODUCT DETAILS
Alexa

Tik op de speaker om de Alexa-functionaliteit te gebruiken, of om de assistent te activeren, zonder het triggerwoord te
zeggen.

Quick-Launch Gekleurde Quadranten

Stel uw favoriete radiozender, Spotify afspeellijst of meer in voor instant opdrachten met één druk op de knop.

Mic Drop-functie

Zet de microfoon uit zodat de speaker niet meer reageert op de spraakbesturing door de speaker terug te duwen in de
behuizing.

Aanraakbediening

Regel het volume met cirkelvormige swipes of tik op om tracks over te slaan.

Bron selecteren

Schakel over naar Bluetooth of Aux-in en laat u verwittigen met een bijhorende gekleurde ring.
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Nabijheidsverlichting

Knoppen en ring gaan branden als u in de buurt bent, voor gemakkelijk gebruik bij weinig licht.

- Oplaadbare batterij (15 uur) USB-C snelladen aan de achterzijde.

- Krachtig 40W geluid ‘Omnidirectional Sound‘ voor een realistische en gebalanceerde luisterervaring.

- Aluminium behuizing / antislip basis Gevormd uit een massief geheel en voorzien van een voet van duurzaam
polymeer wat is ontwikkeld om lang mee te gaan.

- Uitschuifbare speaker Uitschuifbare audiokamer voor een compactere maat in gesloten toestand en vergroting van
het geluid in geopende toestand

- Aux-in Verbinden en afspelen vanaf elk muziekapparaat

Slimmere connectiviteit:

- Amazon Alexa Voice Assistent

- Bluetooth Voor streamen wanneer u zich niet binnen het Wi-Fi-bereik bevindt

- Spotify Connect Maak verbinding met de Spotify-muziekstreamingdienst via Wi-Fi en gebruikt uw slimme apparaat
als afstandsbediening.

- Apple AirPlay 2 Je luidspreker verschijnt in de Apple Home app voor Wi-Fi-streaming, stereo-koppeling en
ondersteuning voor meerdere kamers met Apple iOS-apparaten.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•

DiscovR
USB-C kabel
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad
AUS-garantiekaart

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454543235

Fabrieksnummer:

154323

Productgewicht:

0.95 kilograms

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

0.95
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Pakmaat Hoogte:

16.3

Pakmaat Breedte:

18.8

Pakjesmaat Lengte:

29.7
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