X-SMC02D SLIM MICRO
SYSTEM WHITE
156548

SRP 199,00 €
Slank CD microsysteem met Bluetooth, USB, DAB

Kleur

Stijl

PR VERSION, STANDARD, UK VERSION

PRODUCT DETAILS
SLANK CD MICROSYSTEEM MET BLUETOOTH, USB, DAB, TEGEN DE MUUR MONTEERBAAR
Als u graag muziek wilt rondom u, maar weinig plaats heeft in uw kamer, dan is dit de perfecte oplossing voor u. De XSMC02 met zijn eenvoudige en slanke behuizing die past op een legplank of tegen de muur kan worden gemonteerd,
laat u nummers beluisteren via audio in/USB Bluetooth, cd's afspelen of genieten van FM-radioprogramma's.

De Auto Wakeup-functie die wordt geactiveerd door de audio in-aansluiting zorgt voor probleemloos en onmiddellijk
afspelen van smartphones of digitale audiospelers. Geniet van het kamerbrede stereogeluid, afgeleverd door de naar
buiten gerichte luidsprekers.
STORINGSVRIJE RADIO-ONTVANGST
Geniet volkomen storingsvrij van uw lievelingszender dankzij de geïntegreerde DAB/DAB+ Tuners - en natuurlijk ook
via de UKW-tuner met RDS.
SLANK ONTWERP DAT OVERAL EEN PLEKJE VINDT
De X-SMC02 is ontworpen om in vrijwel elke ruimte te passen. Hij is slank en compact met een strakke stijl die goed
past bij elk interieur en er een vleugje verfijning aan toevoegt. Dankzij zijn naar achter taps toelopende vorm past hij
perfect in hoeken, terwijl de lichtjes naar boven gerichte kanteling ideaal is wanneer u hem op een tafel opstelt. U kunt
het systeem ook aan de muur bevestigen met behulp van de sleutelgaten in de achterzijde.
KAMERVULLEND GELUID MET NAAR BUITEN GERICHTE LUIDSPREKERS
De luidsprekers zijn onder een hoek van 8 graden naar buiten gericht, waardoor het geluid zich over een breed gebied
kan verspreiden. Waar u ook bent, u kunt steeds genieten van kamervullend stereogeluid, wat u helemaal niet
verwacht van een alles-in-één-systeem.
ONMIDDELLIJK AFSPELEN MET AUTO WAKEUP
Sluit gewoon uw smartphone of digitale audio-speler aan op de audio in-aansluiting, en de Auto Wakeup-functie
detecteert het signaal van de terminal, zet het systeem aan en kiest automatisch de ingangsbron. Onmiddellijk
weerklinkt de muziek van uw toestel via een eenvoudige en veilige kabelverbinding.
AUDIO EIGENSCHAPPEN
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CD-R/CD-RW Playback (MP3)
USB Playback (MP3)
10 W + 10 W Power Output (1 kHz, 10 % THD, 8 ohms)
80 mm Full-Range Cone Speakers
DAB Tuner
FM Tuner (30 Presets)
RDS Tuner (Europe only)
Sound Control (Bass/Treble)
Sound Preset Equaliser (Active/Dialogue/Night/P.BASS)

Specificaties
Product attributen
EAN:

4573211152838

Fabrieksnummer:

X-SMC02D(W)CMP

Productgewicht:

3.6 kilograms
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