
Radio INTERNETOWE / FM
Pamięć 10 zapisanych stacji dla radia FM
Pamięć 250 stacji dla radia internetowego
2.4” TFT Kolorowy ekran
Informacja pogodowa
Wielojęzyczne menu (17 języków)
Wyłącznik czasowy
3.5 jack gniazdo słuchawkowe
Moc dźwięku: 3 W (RMS) x1
Zasilanie: DC IN 5V 1.2A 
Funkcja Sleep/Relax
Instrukcja obsługi w języku polskim/angielskim/niemieckim

- polski
- angielski
- niemiecki
- hiszpański
- francuski
- portugalski
- �amandzki 
- włoski
- suomi

Wielojęzyczne menu 

- rosyjski
- szwedzki
- norweski
- duński
- węgierski
- czeski
- słowacki
- turecki

Internetowe radio z funkcjami budzika, wyłączenia czasowego oraz przycisku “Sleep/Relax”  włączającym dźwięki
relaksacyjne sprzyjające zasypianiu. Kolorowy wyświetlacz, stacja pogodowa, odtwarzacz plików audio przez AUX, 
czy informacja �nansowa to kilka z wielu możliwości, niespotykachnych w kompaktowych radiach.

RADIO TON6 FM/INTERNET

Radio
Internetowe Sleep/Relax AUX-in



Możliwość edycji radia internetowego:
- ulubionych stacji radiowych
- stacji lokalnych
- ostatnio słuchanej stacji
- radio do snu

2.4” TFT Kolorowy ekran
3.5 jack gniazdo słuchawkowe
Moc dźwięku: 3 W (RMS) x1
Zasilanie: DC IN 5V 1.2A 
Temperatura od -5 C do 40 C
Wligotność 30%-70%
Zakres częstotliwości: WIFI 2,4G (2400-2483,5 MHz)

Moc dźwięku: 3 W (RMS) x1
Głośnik: 2” 40 ohm
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Radio posiada funkcje wspomagającą sen/relax.
Dzięki bazie dzwięków relaksacyjnych, włączanych
jednym przyciskiem, użytkownik w łatwy sposób 
może podnieść jakość swojego wypoczynku.

RADIO TON6 FM/INTERNET

TON6/BIAŁY
ART.NR AKC0042

TON6/CZARNY
ART.NR AKC0043

Informacje logistyczne:

1. Opakowanie 1 sztuka.
2. Wymiary produktu 120 * 95 * 75 mm
3. Waga produktu NETTO 0,51 kg
4. Wymiary opakowania 205 * 115 * 95 mm
5. Waga produktu BRUTTO 0,91 kg
6. Ilość w kartonie zbiorczym 15
7. Wymiary kartonu zbiorczego 610 * 212 * 315 mm
8. Waga kartonu zbiorczego 13,65 kg


