Radio Ferguson Digital DAB+150 jest urządzeniem, które idealnie sprawdzi się w kuchni, w pokoju dziecięcym
lub biurze. Ciekawy kształt, unikalne materiały oraz
praktyczna obsługa sprawiają, że model znakomicie zafunkcjonuje w Państwa domu. Z tym urządzeniem odbierzecie Państwo najnowsze stacje cyfrowego radia,
jak również tradycyjne kanały w częstotliwości UKF.
System RDS (Radio Data System) wyświetla na ekranie
urządzenia dodatkowe informacje od nadawcy np. tytuł
i wykonawcę aktualnie nadawanego utworu, informacje pogodowe itp. Dodatkowo urządzenie wyposażyliśmy w praktyczny wyświetlacz LCD z podświetleniem.
Dzięki niemu z łatwością rozpoznają Państwo stację radiową, nadawcę, nazwę wykonawcy, albumu czy też tytuł utworu! Produkt ten jest wyposażony w praktyczną
funkcję programowania czasu jego wyłączenia, dzięki
której mogą Państwo spokojnie oddać się wieczornemu relaksowi nie zaprzątając sobie głowy wyłączaniem
odbiornika. Do Państwa dyspozycji jest również funkcja
radio-budzika, która na życzenie obudzi Państwa muzyką z ulubionego programu. Dzięki zintegrowanym wejściom na nośniki USB oraz karty SD, istnieje dodatkowo
możliwość odtwarzania plików audio w formacie MP3
(również zawierających tagi ID3).
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Główne cechy:
• Elegancki,
ponadczasowy desing
• Głębokie i czyste
brzmienie
• Obsługa radio
cyfrowego DAB
• Obsługa radio
analogowego UKF
• System RDS wyświetlanie
dodatkowych informacji
od nadawcy na ekranie
wyświetlacza
• Wyświetlacz LCD
z podświetleniem
• Programator czasu
wyłączenia
• Funkcja radiobudzika
• Obsługa USB i kart
SD oraz odtwarzania
plików MP3
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Specyfikacja techniczna:
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głośnik
przycisk wyboru źródła
dźwięku (Source)
wyświetlacz
info
Prev (poprzedni)
menu
Sleep/Standby (funkcja przełączenia
urządzenia w tryb uśpienia)
Next (następny)
Enter/Stop
gniazdko słuchawkowe
pokrętło głośności
czytnik kart SD
port USB
Preset/Play/Pause

Opakowanie:
Pakowanie zbiorcze: 6 szt.

Kod EAN:
Kod: 5907115002392
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• Radio DAB+/UKF z RDS
• Pamięć 10 stacji DAB+
• Wejście USB do odtwarzania
audio (MP3/WMA)
• Wejście karty SD do odtwarzania
audio (MP3/WMA)
• Zgodność z ERP 2 dla wyższej
wydajności energetycznej:
<1 wat zużycia mocy w trybie czuwania
• Zużycie mocy (w trybie pracy): 20 W
• Zegar z dwoma alarmami
• Maksymalna wydajność: 15 W
• Moc wyjściowa: 5 W RMS (10% THD)
• Gniazdo słuchawkowe
• Duży wyświetlacz LCD
z podświetleniem
• Pełna drewniana laminowana
obudowa PVC
• Design retro i skala strojenia
z niebieskim podświetleniem
• Metalowa siateczka głośnika
z chromowanym pierścieniem
• Teleskopowa antena UKF
• Zasilacz sieciowy prądu zmiennego
• Napięcie wejściowe: DC 12V
• DAB + zakres częstotliwości:
174,928 MHz ~ 239,200 MHz
• FM zakres częstotliwości:
87,5 MHz ~ 108 MHz
• Wymiary:
235 x 140 x 145 mm (dł. x szer. x wys.)
• Waga netto: 1,7 kg
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