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IMPERIAL® DABMAN i200
Hybride stereo radio voor de ontvangst van DAB+/FM en INTERNET radio, met groot TFT kleuren display,
vele gebruiksvriendelijke features en DLNA en App bediening ondersteuning.

Top features

Aansluitingen

··DAB+ FM RDS en internetradio

··1 x Hoofdtelefoon 3,5mm jack aansluiting

··UPnP/DLNA ondersteuning

··1 x Audio in / AUX in

··Eenvoudige en intuitieve bediening

··1 x Audio out (analog)

··Verlicht 2.8“ (7,2 cm) TFT kleuren display

··1 x Ethernet 10/100

··USB audio data playback

··1 x USB 2.0

··Tijdsweergave, sleeptimer en alarm/wekker modus
··AirMusic control APP

Leveringsomvang:

··High performance stereo luidsprekers met 2 x 10W
output en equalizer

··Imperial DABMAN i200, afstandsbediening (incl. batterijen), audio
kabel, stroomadapter, gebruiksaanwijzing en garantiekaart.

··WLAN on board
Afmetingen (BxHxD)

··Weersvoorspelling voor de komende 5 dagen
··Power switch

Gebruiksvriendelijke APP - voor een eenvoudige bediening
Als GRATIS download voor Android en iOS beschikbaar

afmeting (cm)

32 x 13,5 x 10,3

gewicht

1,8kg
DABMAN i200, notenhout
Art.Nr.: 22-230-00

AirMusic Control App
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Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.

De IMPERIAL DABMAN i200 combineert de features van een DAB+ en FM radio met de voordelen en mogelijkheden van een internetradio
+ netwerk streamer. Geschikt voor de ontvangst van digitale- en analoge radio signalen via DAB+ en FM, net als duizenden gratis internet
radio stations. De DABMAN i200 kan daarbij ook connecteren met alle mobiele devices welke zich in het thuis netwerk bevinden, dit via
UPnP. Hierdoor kan de radio tevens gebruikt worden als stereo luidspreker, voor het afspelen van audio/muziek van deze apparaten.
Verder beschikt de i200 over een uitgebreide range aan features zoals plug & play installatie, groot kleurendisplay, tijdsweergave, multilingual menu, alarm en wekker functie en nog veel veel meer waardoor de DABMAN i200 één van de beste hybride radio´s in zijn klasse is!

