Pop Midi S, Mint, EU/UK
151067

SRP 99,99 €
Pop Midi met Bluetooth is een compacte, draagbare
digitale DAB+ en FM-radio die tevens dienst kan doen als
een geweldig klinkende draadloze Bluetooth-luidspreker.
Dankzij de vijf voorkeuzetoetsen, twee alarmen, een
kookwekker en een geweldig geluid.

Kleur

PRODUCT DETAILS
Als radio uit het middengamma van onze nieuwe Pop-reeks is de Pop Midi een handige aanvulling in elke ruimte van
uw huis. Met een formaat van 17 cm hoog, 9 cm breed en 10 cm diep is de Pop Midi uitstekend geschikt voor op het
nachtkastje of in de keuken. Net zoals al onze recente digitale radio's, heeft de Pop Midi het keurmerk Digital Tick, wat
betekent dat deze radio klaar is voor de toekomstige omschakeling van FM- naar digitale radio.De radio is verder
voorzien van een duidelijk zichtbare klok, twee wekkers, een ingang en DAB- en FM-radio. Voor draagbaar
luisterplezier kunt u de Pop Midi gebruiken met een optionele milieuvriendelijke ChargePAK D-batterij of met vier
standaard AA-batterijen.

Vorm en functie

De vorm van de Pop Midi heeft alles met functionaliteit te maken – zet de radio aan door de grote toets boven op de
radio in te drukken en stel het volume af door aan deze knop te draaien. Het zoeken naar en opslaan van uw favoriete
radiostations is ook al zo eenvoudig met de handige bedieningstoetsen en speciaal daarvoor bestemde
voorkeuzestationtoetsen. Wilt u naar uw favoriete nummer op uw iPod luisteren? Geen probleem: sluit uw iPod via de
ingang aan en selecteer vervolgens uw favoriete lied.

Ziet er goed uit en klinkt geweldig

De Pop Midi ziet er niet alleen goed uit. Net zoals al onze digitale radio's is de Pop Midi door onze experts in het VK
gebouwd en met de hand afgestemd zodat u van de best mogelijke geluidskwaliteit kunt genieten.

Compact voor draagbaar luisterplezier

Door het compacte formaat van de Pop Midi kunt u waar u maar wilt naar uw favoriete radioprogramma
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luisteren - of dit nu in de keuken, de studeerkamer of de slaapkamer is. En met de mogelijkheid een oplaadbare
ChargePAK D1-batterij of standaard AA alkalinebatterijen te gebruiken, kunt u ook in de tuin of zelfs als u met vakantie
bent, naar uw favoriete radioprogramma luisteren.

Zet de digitale radio maar aan

Met een DAB-radio geniet u van zeer gedetailleerde digitale geluidskwaliteit en hebt u een geweldige keus in
radiostations (vele exclusief voor digitale radio). U hebt niet alleen meer keus, het grote en duidelijke scherm van onze
DAB-radio's biedt informatie over het radioprogramma waarnaar u luistert, zoals de titel van het nummer dat wordt
afgespeeld, de naam van het programma en nog veel meer. Een digitale radio stemt automatisch alle beschikbare
radiostations af waarna u deze op naam kunt selecteren. U hebt ook de beschikking over FM-radio voor radiostations
die nog niet digitaal uitgevoerd worden.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•

Pop Midi
Stroomadapter
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad
Garantiekaart

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454510671

Fabrieksnummer:

151067

Productgewicht:

0.954 kilograms

Energiebeheer
Ingangsspanning:

100-240

Uitgangsspanning:

5.5

Uitgangsstroom:

2000

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

0.954

Pakmaat Hoogte:

24.5

Pakmaat Breedte:

13.8

Pakjesmaat Lengte:

14.8
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