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Radio: Bose Wave Music System IV DAB Zwart + SoundTouch Pedestal Zwart
Zoals een fluit de uitgeblazen lucht versterkt om een
concertzaal te vullen, zo vult de
waveguideluidsprekertechnologie van Bose de hele ruimte
met levensecht geluid.
In een paar minuten geinstalleerd
Geen berg apparaten. Geen grote luidsprekers. Geen kabels
door de kamer. De speciale Bose-technologieen zorgen
automatisch voor de aanpassingen die nodig zijn om
hoogwaardige audio te krijgen. Zodat jij kunt genieten van
prestaties van een grote stereo-installatie met verschillende
componenten, zonder alles eerst te hoeven instellen. Voor je
het weet luister je vaker naar muziek en geniet je er meer van.
Zo eenvoudig is het.
Eenvoudig te gebruiken

________
€ 699,99

(Op = op)

€ 699,-

(promo tot 31/03/2021)

Tot einde voorraad!

De geavanceerde DAB+/AM/FM-tuner zorgt voor heldere
radio-ontvangst en biedt direct toegang tot je favoriete stations
dankzij zes presets voor zowel FM als AM. Op de grote, goed
afleesbare display wordt het huidige nummer of station
weergegeven. En met de cd-speler kun je muziek herhaald, in
willekeurige volgorde of continu afspelen - aan jou de keuze.
Meer kenmerken

zolang de voorraad strekt !
Geniet van vol, kamervullend geluid uit een muzieksysteem
dat vrijwel overal past - nu met een nieuw, modern design. Het
Bose(R) Wave(R) music system IV beschikt over een
cd-speler, een DAB+/AM/FM-tuner en een ingang voor andere
bronnen.

Dubbele alarmfunctie met licht oplopend volume
Grote display met instelbare helderheid en automatische
dimfunctie voor 's nachts
Hoofdtelefoonaansluiting om lekker in je eentje van muziek te
genieten

Elegante eenvoud
Al je muziek. Draadloos.
Je steekt de stekker in het stopcontact, en klaar. Gewone of
gebrande cd's/mp3-cd's kunnen in de invoerlade aan de
voorkant worden geplaatst en je favoriete radiostations zijn
beschikbaar met een druk op een preset. Alle functies kunnen
overal in de ruimte worden bediend met de slanke
infraroodafstandsbediening en de handige touchbediening
boven op het systeem (aan/uit/snooze) is volledig onzichtbaar.
Geniet van je muziek met helder, vol en natuurlijk geluid. En
dat met een systeem dat vrijwel overal past: op tafel in de
woonkamer, op het aanrecht in de keuken of op het
nachtkastje in de slaapkamer.
Kamervullend geluid uit een compact systeem

Het optionele SoundTouch-voetstuk transformeert je systeem
en geeft je de mogelijkheid om al je muziek te streamen via
een eenvoudige wifi-of Bluetooth(R)-verbinding. Verbind je
Wave system IV met het voetstuk, sluit het aan op een
voedingsbron en klaar.

Eigenschappen:
Afstandsbediening

ja

AUX-ingang

ja

Bluetooth

ja

Breedte

36.8 cm
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Radio-ontvangst

FM

Radio-ontvangst

DAB

Diepte

22.1 cm

Hoofdtelefoonaansluiting

ja

Hoogte

10.7 cm

Kleur

Zwart

Display

ja

Wekfunctie

ja

Wi-Fi

ja

Geintegreerde klok

ja

Type stroomvoorziening

Netstroom

Type radio

Tafelradio

Afspelen van media

CD
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