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Radioura

DAB+
Bluetooth®

z brezžičnim polnilnikom za 
telefon
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apolnite telefon. Pretakajte 
lasbo.
udite ob poslušanju priljubljene radijske postaje ali budilke, hkrati pa vas čaka že povsem napolnjen 

efon. Radioura z vmesnikom Bluetooth omogoča polnjenje prek brezžičnega polnilnika Qi ali prek 

vezave USB. Ob kristalno čistem radijskem sprejemu lahko svojo glasbo pretakate tudi s svojega 

bilnega telefona.

Kompaktna zasnova. Vsestranskost.
• Številne funkcije
• Postaja za brezžično polnjenje Qi. Vrata USB.
• Bluetooth. Pretakanje, glasba, podcasti in še več.
• Radio DAB+/FM. Digitalno iskanje postaj z do 20 prednastavitvami.
• Kompaktna, kakovostna izdelava. Dimenzije: 153 x 68 x 153 mm

Dobro spite. Nežno se prebudite.
• Dvojni alarm. Ena radioura, dva načina bujenja.
• Ponovitev alarma za podaljšan dremež
• Časovnik za spanje. Odsanjajte ob poslušanju priljubljenih melodij

Enostavno upravljanje, zjutraj in ponoči
• Velik, jasen zaslon
• Tipke na zgornji strani
• Pritisnite za dremež, nastavitev svetlosti in glasnosti



 Številne funkcije
Na sprednji strani te radioure s funkcijo Bluetooth je 
velik, osvetljen in jasen zaslon z digitalno uro. 
Upravljalne tipke so na zgornji strani, kjer se nahaja 
tudi enota QI za brezžično polnjenje telefona. 
Starejše tipe telefonov lahko polnite prek priključka 
USB.

Radio DAB+/FM. Iskanje digitalnih 
postaj.
Od neprekinjene glasbe do aktualnih novic – ta 
digitalni radio pomeni korak naprej v kakovosti 
sprejema in zagotavlja še večji užitek ob poslušanju. 
Sprejemnik DAB+ ima namreč kristalno čist sprejem. 
Shranite lahko do 20 radijskih postaj.

Časovnik za spanje
Poslušajte svojo priljubljeno radijsko postajo in 
zdrsnite v miren spanec. Izklopni časovnik za spanje 
lahko nastavite tako, da še do 2 uri predvaja radijsko 
postajo. Po preteku prednastavljenega časa se 
sprejemnik izklopi.

Dvojni alarm
Funkcija dvojnega alarma omogoča nastavitev dveh 
različnih alarmov. Prebudili se boste ob poslušanju 
priljubljene radijske postaje ali z budilko. Odlična 
rešitev, kadar želite podaljšati dremež, ali ko mora 
vaš partner vstati pred vami.

Samodejno sinhroniziranje časa. 
Baterijsko napajanje.
Ta radioura samodejno sinhronizira čas in ima 
vgrajeno baterijo. V primeru izpada elektrike vam ni 
treba ponastaviti ure. Nastavitve alarma bodo ostale 
shranjene.
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Ura
• Zaslon: LCD
• Tip: Digitalno
• Oblika zapisa časa: 12 h, 24 h

Alarm
• Št. alarmov: 2
• Vir alarma: Brenčalo, Radio FM, Radio DAB, 

Bluetooth
• Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut
• 24-urna ponastavitev alarma
• Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Samodejna digitalna naravnava
• Frekvenčna področja sprejemnika: FM, DAB/DAB+
• DAB: prikaz informacij, meni, pametno iskanje
• Št. prednastavljenih postaj: 20 (FM), 20 (DAB)

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 2 x 2 W
• Glasbeni sistem: Stereo

Povezljivost
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Domet povezave Bluetooth: 10 m (neoviran 

prostor)
• Različica Bluetootha: 5.0

Priročnost
• Barva osvetlitve ozadja: Bela
• Svetlost zaslona: Visoka/srednja/nizka
• Regulacija glasnosti: Gor/dol

Polnjenje
• Brezžično polnjenje: Podpora za Samsungovo hitro 

polnjenje, 9 W
• Naprave USB: 5 V, 1 A

Napajanje
• Vrsta napajanja: Vhod AC
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Poraba energije med delovanjem: < 17,1 W
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W
• Pomožna baterija: AAA × 2 (ni priloženo)

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Garancijsko potrdilo, 

vodnik za hiter začetek

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 153 x 68 x 153 mm
• Teža izdelka: 0,606 kg
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

213 x 162 x 76 mm
• Teža vključno z embalažo: 0,906 kg
•
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