Siesta Home DAB+ radio with
Bluetooth and CD-player,
Graphite
152300

249,99 €
SRP 249,99 €

Met dit compacte en hoogwaardig afgewerkte all-in-oneaudiosysteem bespaart u op ruimte maar niet op
functionaliteit. Luister naar DAB+ of FM-radio, stream
muziek via Bluetooth of speel uw favoriete cd af. En dat
alles met een uitmuntende geluidskwaliteit. Optimaliseer
uw luisterervaring met SoundSpace EQ en geniet van
een geluid dat volledig afgestemd is op uw omgeving.

Kleur

Stijl

EU/UK VERSION

PRODUCT DETAILS
Veelzijdig voor de moderne woning
De bijzonder veelzijdige Siesta Home kan vanwege zijn ruimtebesparende design op vele plaatsen in de moderne
woning neergezet worden. Met de Siesta Home kunt u naar al uw favoriete DAB+- en FM-radiostations luisteren, een
cd uit uw eigen collectie afspelen of muziek streamen via Bluetooth.
Daarnaast beschikt de Siesta Home ook nog eens over vier alarmen, een slaaptimer, een keukenwekker en verlichte
knoppen.
Geluid op maat
Alle ruimtes in uw woning hebben een ander karakter, zodat het geluid in elke ruimte anders klinkt. In de keuken
bijvoorbeeld zijn er meestal veel reflecterende oppervlakken, waardoor het geluid harder en scherper klinkt. In een
slaapkamer daarentegen zijn er gewoonlijk zachtere oppervlakken die het geluid absorberen en het dieper of dof laten
klinken.
De Siesta Home is nu uitgerust met SoundSpace EQ. Deze functie optimaliseert uw luisterervaring door het
ruimteprofiel te kiezen dat het best bij uw omgeving past. SoundSpace EQ houdt rekening met de afmetingen van de
ruimte, de nagalmtijd en de positie van het apparaat ten opzichte van afscheidingen zoals wanden en vloeren. Op
basis hiervan biedt hij de optimale geluidskwaliteit voor de omgeving waarin hij staat.
De Siesta Home heeft een 3”-luidspreker met een groot bereik en een vol geluid, twee passieve reflectors met
zijwaartse geluidsrichting voor een diepe en krachtige bas en een digitale versterker voor een natuurlijke
geluidsweergave. Dankzij de aparte bedieningstoetsen voor hoge en lage tonen kunt u het geluid helemaal naar eigen
wens instellen.
Gebruiksvriendelijke interface
Het zelfdimmend CrystalVue+-display geeft de tijd en informatie over radiostations weer in een groot,
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scherp en uiterst helder formaat. In combinatie met speciale verlichte knoppen voor voorkeurstations, alarmen en vele
andere mogelijkheden kan de Siesta Home moeiteloos bediend worden, zelfs in de donkerste ruimte of omgeving.
Aanvullende functies
De Siesta Home krijgt steeds meer functies. Dankzij de twee USB-laadpoorten kan uw mobiele apparaat in een
handomdraai opgeladen worden zonder dat u een extra stopcontact nodig hebt. Daarnaast kunt u via de
hoofdtelefoonuitgang in alle privacy van uw muziek genieten, en met de afstandsbediening in de hand hoeft u uw luie
stoel niet meer te verlaten.
Schakel over naar digitale radio
Zeer gedetailleerd geluid van digitale kwaliteit, een breed scala aan radiostations en schuivende radiostationinfo zijn
slechts enkele van de functies waarover u kunt beschikken wanneer u naar DAB-radio luistert. U hoeft nooit meer naar
een radiostation te zoeken aangezien DAB-radio’s automatische alle beschikbare radiostations in uw omgeving
vinden, die eenvoudig op naam kunnen worden geselecteerd. Onze radio’s beschikken nog steeds over FM-radio voor
eventuele stations die nog niet digitaal worden uitgezonden.
De Siesta Home heeft het keurmerk Digital Tick, wat betekent dat deze radio klaar is voor de toekomstige
omschakeling van FM- naar digitale radio.
Ontworpen en ontwikkeld in het VK
Net als al onze producten is de Siesta Home door ons team van technische experts in het Verenigd Koninkrijk
ontworpen en ontwikkeld. Dit betekent niet alleen dat u verzekerd bent van een geweldig geluid en een indrukwekkend
kwaliteitsniveau, maar ook dat wij standaard drie jaar garantie op onze producten kunnen geven.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•
•

Siesta Home
Stroomadapter
Gebruikershandleiding
Veiligheidsinformatieblad
Garantiekaart
Afstandsbediening

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454523008

Fabrieksnummer:

152300

Productgewicht:

0.825 kilograms

energiebeheer
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

12

Output Current:

2400

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

87.1% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

87.2% @ 230VAC/50Hz

No-load power consumption

0.08W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW1202400-IM

Afmetingen en Gewicht
Product Height:

10.7

Product Width:

20.2

Product Length:

17.2

Packsize Height:

20.5
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Packsize Width:

30.5

Packsize Length:

15
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