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HIT wśród radioodtwarzaczy - BB31LED Blaupunkt

Boomboxy to urządzenia idealne zarówno dla najmłodszych, jak i osób starszych. Duża funkcjonalność, a zarazem
prostota obsługi sprawiają, że radioodtwarzacze te można wykorzystywać do odtwarzania audiobooków w salach
dydaktycznych, ale również jako przenośne źródło rozrywki zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.
Radioodtwarzacz przenośny BB31LED to najnowszy i najbardziej zaawansowany model w ofercie marki Blaupunkt.
Zapewnia wysokiej jakości dźwięk, dzięki mocnemu wzmacniaczowi i korekcji dźwięku oraz niezwykłą
funkcjonalność w zakresie odtwarzania muzyki z wielu różnych źródeł. Kolorowe oświetlenie LED sprawi, że każdy
zwróci uwagę na to urządzenie.

Model posiada wbudowany moduł Bluetooth, który pozwala na połączenie z wszelkiego rodzaju urządzeniami
przenośnymi, kompatybilnymi z tą nowoczesną technologią i odtwarzania utworów muzycznych wybranych przez
Ciebie lub Twoich znajomych w trakcie spotkania towarzyskiego. Zarówno utwory zgromadzone w pamięci tego typu
urządzeń, jak i muzyka z serwisów streamingowych czy rozgłośni internetowych, zabrzmi zdecydowanie lepiej, niż w
przypadku odsłuchu za pomocą fabrycznych głośników.
Dostępny napęd CD daje użytkownikowi możliwość odsłuchu klasycznych płyt CD-Audio oraz ulubionych plików
muzycznych MP3 zapisanych na płytach CD-R. Każdy z nas posiada zarówno tradycyjne płyty z muzyką, do której
lubi wracać lub audiobooki z ulubionymi lekturami.
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BB31LED posiada również gniazdo USB/SD do podłączenia wszelkich nośników z zapisanymi plikami MP3 lub
odsłuchu muzyki z kart o pojemności do 32GB pojemności. Gniazdo AUX umożliwia podłączenie różnych innych
urządzeń, które posiadają analogowe wyjście dźwięku. Osoby, które lubią być na bieżąco z wiadomościami
emitowanymi w stacjach radiowych lub te, które lubią typ muzyki proponowany przez wybraną rozgłośnię, z
pewnością docenią wbudowane radio FM z możliwością zaprogramowania do 40 ulubionych stacji radiowych.
Radioodtwarzacz posiada wbudowany wzmacniacz o dużej, jak na urządzenia tego typu, mocy wyjściowej 2 x 6 Watt
RMS i może być zasilany zarówno z sieci elektrycznej za pomocą dołączonego przewodu, jak i za pomocą
opcjonalnych (nie załączonych w zestawie) 6 baterii typu R14. Na czas zasilania bateryjnego przewód sieciowy można
schować w komorze baterii. O dobry odbiór stacji radiowych dba wbudowana antena teleskopowa, zaś na wyświetlaczu
LCD dostępna jest zarówno częstotliwość radiowa, czas odtwarzania danego utworu na płycie CD lub zegar.
Gniazdo słuchawkowe zadba, abyśmy mogli cieszyć się dyskretnym odsłuchem, nie zakłócając ciszy i spokoju
współlokatorów, a timer (wyłącznik czasowy) sprawi, że urządzenie wyłączy się po wybranym zakresie czasowym.
Programowalny alarm jest dopełnieniem funkcjonalności tego poręcznego radioodtwarzacza.
Oświetlenie LED nie tylko pozwoli uzyskać dodatkowe efekty świetlne ale będzie również elementem tworzącym
klimat do słuchania ulubionej muzyki.
Funkcje i specyfikacja:
- Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3
- Radio FM z pamięcią 40 stacji
- Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki ze smartfonów i tabletów
- Wejście USB/SD do odtwarzania muzyki
- Moc wyjściowa: 2 x 6 Watt RMS
- Teleskopowa antena radiowa
- Wyświetlacz LCD
- Kolorowe oświetlenie LED
- Wejście audio mini-jack 3,5mm
- Wyjście słuchawkowe minijack 3,5mm
- Zasilanie bateryjne: 6×1.5V / R14 (zestaw nie zawiera baterii)
- Zasilanie sieciowe: AC 230V~50Hz
- Wymiary: 390 (szer.) x 138 (wys.) x 228 (gł.)mm
- Waga: 1,96 kg
- Kod EAN: 5901750502620
Sugerowana cena detaliczna brutto: 329 zł
BLAUPUNKT / 2N-Everpol
press box
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