multi-function radio
met CD Player

IMPERIAL® i200 CD
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Internetradio
- gemakkelijk toegang tot
duizenden gratis internet
radio stations

UPnP/DLNA
- UPnP/DLNA ondersteuning

CD Player
- CD en USB audio data
playback (e.g. WAV, MP3)
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Multi functionele hybride stereo radio met CD player
De IMPERIAL DABMAN i200 CD combineert de functies van een DAB + en FM-radio met de enorme
mogelijkheden van een internetradio en audio mediaplayer. Daarbuiten beschikt deze hybride radio ook
over Bluetooth functionaliteit (voor het streamen vanaf mobiele apparaten zoals een smartphone of tablet)
als over een geintegreerde CD player voor het weergeven van uw favoriete CD´s. Optimaal geluid dankzij
het hoogwaardige stereo speakersysteem. Verder kan de IMPERIAL DABMAN i200 CD ook eenvoudig
connecteren met alle mobiele devices welke zich in het netwerk bevinden (zoals bijv. smartphones, NAS
systemen en laptops) dank UPnP audio mediaplayer functionaliteit. On top beschikt deze hoogwaardige
radio ook over een breed scala aan functies, zoals plug & play installatie, tijdsweergave, meertalig menu
en alarm & wekker functie, wat de IMPERIAL DABMAN i200 CD tot één van de beste en meest complete
hybride radios in zijn klasse maakt!
Highlights

Aansluitingen

··DAB+, FM RDS en INTERNETRADIO

∙ 1 x Hoofdtelefoon 3,5mm jack aansluiting

∙ Bluetooth compatible

∙ 1 x Audio in / AUX in

∙ UPnP/DLNA ondersteuning

∙ 1 x Audio out (analog)

∙ CD player

·· 1 x Ethernet 10/100

∙ Eenvoudige en intuitieve bediening
∙ Verlicht 2,8” (7,2 cm) TFT kleurendislay
∙ USB audio data playback
∙ Tijdsweergave, sleeptimer en alarm/wekker functie
∙ Gratis AirMusic control APP voor iOS en Android
∙ High performance stereo speakers met 2x 10W
output en equalizer
∙ WLAN onboard
··5 daagse weervoorspelling

Leveringsomvang:

IMPERIAL DABMAN i200CD (kleur hout, wit of zwart), afstandsbediening (incl. batterijen), audiokabel,
stroomadapter, gebruiksaanwijzing.

Intuitief en gebruiksvriendelijk bedienen via smartphone
Beschikbaar voor iOS en Android – free download!

AirMusic Control App

Afmetingen (wxhxd)

TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
D-56766 Ulmen/GERMANY
Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00
E-mail Verkauf@telestar.de

Afmeting (cm)

36,6 x 14,4 x 15,3

Gewicht

2,75 kg

DABMAN i200 CD, wit
SKU: 22-237-00

4

DABMAN i200 CD, zwart
SKU: 22-236-00

024035 222370

All information was correct at time of printing. Subject to technical changes.. Feb. 2016
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024035 222363

DABMAN i200 CD, houten optische
SKU: 22-235-00

4

024035 222356
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