Evoke C-F6 All-in-one Stereo
DAB+ radio with internet radio
and Spotify Connect
147499

SRP 399,99 €
Alomvattend stereomuzieksysteem met cd-speler,
internetradio, DAB- en FM-radio, Bluetooth en Spotify
Connect

Kleur

PRODUCT DETAILS
Al onze alomvattende muzieksystemen brengen digitale radio, cd-speler en draadloze verbinding met draagbare
apparatuur samen om u een zeer uitgebreide reeks luisteropties te geven. Het compacte ontwerp met geïntegreerde
luidsprekers levert niet alleen haarzuivere eersteklas geluidsweergave maar ziet er met de strakke stijl en houten
fineer afwerking ook nog schitterend uit. Met de Evoke C-F6 - ons beste systeem in deze reeks - profiteert u bovendien
van de beste audioverbindingen: internetradio, Spotify Connect en Bluetooth bieden u een onovertroffen keus aan
luisteropties.
Allerlei audioverbindingen
Met Spotify Connect hebt u directe toegang tot miljoenen muzieknummers op uw Evoke C-F6. Gebruik de Spotify-app
op uw smartphone of tablet om direct verbinding te maken en draadloos naar uw muziek te luisteren. Met de
ingebouwde Bluetooth selecteert u uw favoriete muziek en speelt u alles zonder kabeltjes rechtstreeks van uw
smartphone of tablet af.
Zet maar harder
Geef uw muziek dat beetje extra bas, diepte en helderheid zodat u eindelijk kunt horen wat u voorheen steeds hebt
gemist. Krachtig afgestemde stereoluidsprekers geven door de houten behuizing en geavanceerde digitale versterker
eersteklas geluidsweergave. Waar u ook het liefst naar luistert, het klinkt stukken beter op de Evoke C-F6.
Kleurendisplay van hoge kwaliteit
Geniet van het uiterst heldere, eenvoudig af te lezen 2.8" kleurendisplay waarop extra informatie wordt weergegeven.
Het scherm geeft kleur aan uw luisterervaring.
Geniet van uw volledige muziekcollectie
Ondanks de enorme toename in muziekdownloads, bieden cd's nog steeds goede kwaliteit en gemak die moeilijk te
verslaan is. Bovendien heeft het wel iets om een eigen verzameling van uw favoriete cd's
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te bezitten. De Evoke C-F6 heeft een stijlvolle cd-speler met sleuf, met opties om de muzieknummers op de cd
afwisselend af te spelen of te herhalen. De cd-speler is compatibel met cd-, cd-r- en cd-rw-schijven.
Een uitgebreid aanbod aan radiostations
Met internetradio kunt u kiezen uit talloze online radiostations. U ontdekt steeds weer nieuwe favorieten in de meer
dan 25.000 internetradiostations, waaronder lokale radiostations uit de hele wereld, radiostations in verschillende talen
en allerlei genre- of zelfs artiestspecifieke radiostations - er is voor elk wat wils. Een digitale radio biedt zeer
gedetailleerde digitale geluidskwaliteit en interessante info die vaak exclusief op digitale radio beschikbaar is.
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 radio stemt automatisch op alle beschikbare radiostations af waarna u deze op naam
kunt selecteren. Bovendien beschikken al onze digitale radio's over FM-radio voor radiostations die nog niet digitaal
uitgevoerd worden. De Evoke C-F6 heeft het keurmerk Digital Tick, wat betekent dat deze radio klaar is voor de
toekomstige omschakeling van FM- naar digitale radio.
Afstandsbediening via uw smartphone
Download de gratis Pure Select-app (iOS en Android) zodat u de Evoke C-F6 overal in huis kunt bedienen. Een
normale afstandsbediening met alle functies is meegeleverd.
En nog heel veel meer…
De radio heeft de optie 36 keuzestations op te slaan om snel op uw favoriete station af te stemmen en beschikt
bovendien over een signaal- of radiowekker, een stereohoofdtelefoonuitgang en een aux-ingang voor uw mobiele
telefoon of tablet zodat u uw eigen muziek via de radio kunt afspelen.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•

Evoke C-F6
Stroomadapter
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad
Afstandsbediening

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454829025

Fabrieksnummer:

VL-62902

Productgewicht:

4.147 kilograms

Radiospecificaties
Alarmen:

2

Snooze:

true

Automatisch zenders zoeken:

true

Kleurendisplay:

true

Dimbaar scherm:

false

CD Speler:

true

Slaaptimer:

true

Display grootte:

2.8

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

4.147
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Pakmaat Hoogte:

23.5

Pakmaat Breedte:

43.8

Pakjesmaat Lengte:

25.8
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