Siesta Rise S, Graphite,
EU/UK
152145
SRP 119,99 €

119,99 €

Met de Siesta Rise S is het een stuk aangenamer wakker
worden, en essentiële slaapkamerfuncties zijn mooi
gecombineerd met een indrukwekkende geluidskwaliteit
in een stijlvol ontwerp.

Kleur

Stijl

EU/UK VERSION

PRODUCT DETAILS
S staat voor stijl
Geperfectioneerd maar bovenal leuk: de S-reeks combineert een fraai strak en modern design met opwindende
kleurrijke afwerkingen. Het modern ingestelde individu kan hiermee genieten van de ware kwaliteiten van digitale radio
en tegelijkertijd zijn leefruimte naar eigen smaak en wens invullen.
Perfect voor op het nachtkastje
De Siesta Rise S heeft allerlei handige functies die goed van pas komen. Er is een klok die zichzelf instelt en zich
overdag automatisch op het licht afstelt, een groot scherm dat automatisch dimt zodat u 's nachts geen last hebt van te
fel licht en een USB-uitgang om uw mobiele telefoon op te laden terwijl u lekker slaapt. Met de drie onafhankelijke
signaal- en radiowekkers kunt u verschillende wekkertijden instellen voor werkdagen, weekeinden en meer. En er is
ook nog een instelbare sluimertijd en slaaptimer.
Kwaliteitsontwerp en kwaliteitsgeluid
Onopvallend en toch stijlvol: het compacte ontwerp past perfect op het kleinste nachtkastje. Net zoals al onze digitale
radio's is de Siesta Rise S door onze experts in het VK gebouwd en met de hand afgestemd zodat u van de best
mogelijke geluidskwaliteit kunt genieten.
Zet de digitale radio maar aan
Een DAB-radio biedt zeer gedetailleerde digitale geluidskwaliteit en keus uit talrijke radiostations (waarvan veel
exclusief voor digitale radio). 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 alle beschikbare radiostations af
waarna u deze op naam kunt selecteren. Bovendien beschikken al onze digitale radio's ook over FM-radio voor
radiostations die nog niet digitaal uitgevoerd worden. De Siesta Rise heeft het keurmerk Digital Tick, wat betekent dat
deze radio klaar is voor de toekomstige omschakeling van FM- naar digitale radio.
Wat zit er in de doos?
• Siesta Rise S
• Stroomadapter
• Snelstartgids
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• Veiligheidsinformatieblad

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454521455

Fabrieksnummer:

152145

Productgewicht:

0.825 kilograms

energiebeheer
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

2000

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

80.2% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

81.1% @ 230VAC/50Hz

No-load power consumption

0.065W @ 230VAC/50Hz

Afmetingen en Gewicht
Product Height:

6.3

Product Width:

13.7

Product Length:

14.1

Pakmaat Hoogte:

15.2

Pakmaat Breedte:

18.1

Pakjesmaat Lengte:

18.2
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