
NOXON dRadio1 překračuje všechny požadavky pro energetickou účinnost a provozuschopnost. 
Jako jediný na světě je přizpůsoben pro nevidomé a slabozraké. Je vybaven vnitří baterií.

Detail produktu:
Může být přeměněn pomocí volitelné USB klíčenky na rádio s hlasovým výstupem. Je k dispozici 
ve dvou variantách v dřevěné (ořech) a černé. Každý, kdo chce využít textové služby musí 
jednoznačně zvolit dRadio 1.

Kvalitní a přitom cenově dostupný NOXON dRadio 1 je poměrně cenově dostupný, stále 
přesvědčuje svou jasnou funkčností a jednoduchým provozem. dRadio 1 vytváří pocit pohody a 
příjemnou atmosféru v místnosti.

Jednoduchý provoz
Otočný knoflík s funkcí Push vás provede různými nastaveními a stanicemi. Ergonomické tlačítko 
zpět Vás přivede na předchozí nastavení. Také velmi užitečných je pět tlačítek předvoleb, 
kterými se snadno přepne mezi jednotlivými oblíbenými stanicemi.

Zvuk
Zvukový přednes je opravdu příjemný. NOXON dRadio 1 lze také připojit k libovolnému systému 
Hi-Fi.

Přednosti
2,8 “ barevný TFT displej
Vestavěná baterie 3100 mAh
Funkce probuzení s oblíbenou stanicemi (DAB + / FM) nebo bzučák
2 různé časy alarmu
Text služby Journaline
Nabídky řeči a DAB vysílače pro bezbariérový provoz (volitelně přes USB klíčenku)
Odnímatelná anténa pro volitelné připojení na externí – interní
Výstražné funkce EWF
Oznámení
Jednoduchá obsluha a uvedení do provozu
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Parametry a specifikace:
Mono-digitální rádio (stereo výstup přes sluchátka nebo externě)
Výstup: 3,5 mm jack pro sluchátka vpředu
Linkový výstup (3,5 mm)
Přístupnost Digital Radio (vhodné i pro nevidomé)
USB port pro aktualizaci softwaru a hlasové funkce
TFT 2,8″ barevný displey
Síťový adaptér: externí napájecí zdroj 9 V / 2 A
Napájení s koncovkou Euro-zástrčka
Vestavěná baterie je nabitá během síťového provozu
Spotřeba energie: 1,5 W
Odnímatelná teleskopická anténa
F-konektor (anténa)

Frekvenční rozsah:
DAB+ Pásmo III: 174 – 240 MHz
FM: 87,5 – 108 MHz

Obecné:
Rozměry: 190 x 116 x 116 mm
Hmotnost: 1250 g
Barevné provedení: wood (dřevo-ořech)

Obsah balení:
NOXON dRadio 1
DAB a FM teleskopická anténa
Externí napájení
Příručka pro rychlý start
Audioprůvodce CD
IEC adaptér
Dobíjecí baterie
Servisní karta
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