Tivoli Audio™ Albergo+™ w kolorze grafitowym i białym

Radioodbiornik ALBERGO+ DAB/DAB+/DMB/FM
Kompaktowe radio FM/AM Tivoli Audio Albergo zostało
zaprojektowane tak, aby było funkcjonalne i łatwe w obsłudze.
Przyciski na przednim panelu są niewielkie i proste w
użytkowaniu, a na wyświetlaczu pojawiają się „podpowiedzi",
które pomagają w korzystaniu z niektórych funkcji, takich jak
ustawienia alarmu. Bez konieczności wertowania instrukcji
obsługi bardzo łatwo dostroisz radio, ustawisz dwa różne
alarmy i aktywujesz wyłącznik czasowy. Korzystanie z
bezprzewodowej łączności Bluetooth jest równie proste; po
naciśnięciu jednego przycisku możesz sparować smartfon,
tablet lub inne urządzenie obsługujące technologię Bluetooth i
rozpocząć bezprzewodowe strumieniowe ulubionej muzyki do
Albergo. Wszystkie te funkcje dostępne są również z poziomu
dołączonego, w pełni funkcjonalnego pilota zdalnego
sterowania.
Zastosowaliśmy taki sam 3-calowy, pełnozakresowy
przetwornik typu long-throw, który można znaleźć w naszym
niezwykle cenionym radiu Model One. Głośnik pozwala
uzyskać najwyższej jakości dźwięk z urządzenia, które w
przeciwieństwie do wielu innych radioodbiorników z
budzikiem, dostępnych obecnie na rynku, zajmuje wyjątkowo
mało miejsca.
Albergo przekonuje perfekcyjnym wykończeniem i idealnie
sprawdza się w hotelu lub pokoju gościnnym. Kiedy
dopasowanie do umeblowania i łatwość użytkowania są dla
ciebie priorytetem, Albergo w pełni sprosta twoim
oczekiwaniom.
Mimo że nasze wersje kolorystyczne pozwalają z łatwością
dopasować wygląd odbiornik do wystroju pomieszczenia, to
dostępne są także opcjonalne różnorodne luksusowe
wykończenia, umożliwić spersonalizowanie Albergo. Jeżeli
szukasz kompaktowego systemu stereo, wybierz opcjonalny i
dopasowany wizualnie głośnik stereo, dostępny w wybranych
wykończeniach.

Czerwony/Biały

Niebieski/Biały

• Bezprzewodowe przesyłanie muzyki poprzez Albergo
• Korzysta z technologii bezprzewodowej Bluetooth w
zaawansowanym profilu A2DP dla wysokiej jakości dźwięku
• Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) redukuje
prawie do zera zakłócenia między radiem a innymi
urządzeniami bezprzewodowymi
• Wersja Bluetooth 2.1 + EDR
• Tuner FM/AM z FM RDS
• Cyfrowy zegar, wyłącznik czasowy, drzemka i dwa
niezależne alarmy
• Regulowany zasięg Bluetooth
• Regulowany poziom sygnału wyjściowego
• Automatyczne ustawianie zegara
• Zegar czasu rzeczywistego utrzymuje dokładny czas
podczas przerw w dostawie prądu
• Wyjątkowy, wysokiej jakości dźwięk
• Wejście Aux oraz wyjście słuchawkowe stereo
• Pilot zdalnego sterowania
• Dostępny z DAB +/DAB/DMB/FM
Wymiary: 11,1 cm x 18,7 cm x 11 cm (W x S x G)
Waga: 1,04 kg
Wykończenie: biały, grafitowy, błyszczący czerwony,
błyszczący niebieski, błyszczący zielony (zapytaj nas o
program tworzenia obudowy radia Albergo własnego
projektu).

Zielony/Biały

Dystrybucja w Polsce: Audio Klan SJ, ul. Szkolna 45, 05-270 Marki k/Warszawy, www.audioklan.com.pl

