Siesta Mi Series II, White, EU
147501
SRP 49,99 €

49,99 €

Begin de dag met geluiden die u zelf kiest. Sluit de dag af
met muziek, en een display dat wordt gedimd en zich
aanpast aan uw kamer.

Kleur

PRODUCT DETAILS
Siesta Tijd
De twee onafhankelijke wektijden van de Siesta Mi Series 2 kunnen worden ingesteld op digitale radio, FM-radio of
een alarmtoon, en ze kunnen met een druk op de knop worden in- of uitgeschakeld. Het grote en duidelijke display is
's nachts gemakkelijk af te lezen en de helderheid wordt automatisch aangepast aan de helderheid van de kamer.
Ondanks zijn compacte afmetingen biedt de Siesta Mi Series 2 een verbazingwekkende audiokwaliteit en -volume. Met
digitale radio kunt u zenders op naam selecteren, nieuws, sportuitslagen, songtitels en meer bekijken. Bovendien heeft
u dankzij de digitale technologie een ruimere keuze aan radiozenders - in veel regio's zijn er twee keer zoveel digitale
zenders als VHF-zenders. U kunt optioneel een oplaadbare ChargePAK A1-batterij gebruiken en genieten van uw
favoriete zenders, waar u ook bent.
Kenmerken
• Digitale en FM-radio
• Extra digitale zenders
• Scrollende tekst met titel van het nummer, zendergegevens en nieuws
• Automatische instelling en zenderselectie op naam
• Vereist optionele ChargePAK A1 batterij voor urenlang mobiel luisterplezier
• Aansluiting voor stereohoofdtelefoon
• FM voor lokale zenders
• Laag stroomverbruik in stand-by
• Voeg nieuwe functies aan uw systeem toe via USB zodra deze beschikbaar zijn
• 16 voorkeuzezenders (8 DAB+, 8 FM)
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•

Siesta Mi Serie II
Voeding
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad
Garantiekaart
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Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454817770

Fabrieksnummer:

VL-61777

Productgewicht:

0.331 kilograms

energiebeheer
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5

Output Current:

800

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

72.57% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

Not applicable

No-load power consumption

0.06W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0500800-A01

Afmetingen en Gewicht
Product Height:

5

Product Width:

14

Product Length:

14.5

Pakmaat Hoogte:

22

Pakmaat Breedte:

19

Pakjesmaat Lengte:

6.3
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