Loewe klang s1
Smart Radio
80 Watt totaal muziekvermogen
FM/DAB/DAB+ en Internet radio
Spotify connect, Amazon Music, Deezer Bluetooth
USB voor MP3 playback
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Loewe klang s1
Smart Radio

Geniet op verschillende manieren van muziek.

Stijlvol design.

Groot display.

De slimme streamingsystemen Loewe klang s

De aluminium behuizing met geprofileerde knoppen,

Loewe klang s biedt een bijzonder groot display. Dit

zorgen met internetradio, podcast en DAB/DAB+

verlichte draaiknop en het slanke silhouet zorgen

maakt de inhoud gemakkelijk leesbaar en duidelijk.

tuner voor veelzijdig luisterplezier en inspireren

voor een moderne uitstraling. Loewe klang s neemt

De gebruikersinterface is intuïtief en gemakkelijk te

met kristalhelder geluid. Tot 25.000 stations plus

nauwelijks ruimte in beslag en past als

begrijpen.

ca. 10.000 podcasts kunnen individueel worden

minimalistische oplossing ideaal in woonkamers.

geprogrammeerd.
Grootte / Gewicht.
335 x 120 x 90 mm, 3,1 kg

Technische Gegevens

Colour.
Basalt grey

Vermogen.
Light grey

Alle product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken™ of geregistreerde® handelsmerken van hun respectievelijke houders. Het gebruik ervan impliceert geen enkele band met of goedkeuring door hen.

Loewe toestel type

klang s1

Artikel nummer:

60607D10 - Basalt grey, 60607S10 - Light grey

Audio output power:

2 x 20 W

Stroomvoorziening:

AC 100 V - 240 V

Power consumption in standby mode:

<1,0 W

DAB tuning range BAND III:

174.928 MHz – 239.200 MHz

UKW:

87,50 MHz – 108,00 MHz

WLAN supported Standards:

IEEE 802.11a/b/g/n

WLAN power/frequency range:

Maximum vermogen <100 mW bij 2412 - 2472 MHz
Maximum vermogen <100 mW bij 5180 - 5320 MHz
Maximum vermogen <100 mW bij 5500 - 5700 MHz

WLAN supported encryption:

WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

WLAN supported streaming formats:

MP3, AAC / AAC + (up to zu 48 kHz, 16 Bit)

Bluetooth versie:

V4.2

Bluetooth power/frequency range:

Maximum vermogen <10 mW bij 2402 - 2480 MHz

Bluetooth protocols:

A2DP, AVRCP

USB playable files:

MP3 (Bit rates: 32 - 320 kBit/s)

CD formats:

---

Afmetingen toestel (B x H x D):

335 x 120 x 90 mm

Gewicht toestel:

3,1 kg

Omgevingstemperatuur:

5 °C – 35 °C
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AC 100 V – 240 V / 50/60 Hz

Specificaties in mm: B = breedte, H = hoogte, D = diepte van het product

