
Rádio Digital „DIR3600MBT“

HYBRID RADIO

Descarregue a App UNDOK

O AUDIÓFILO
O DIR3600M rádio híbrido é um rádio de alta categoria que
possui um subwoofer integrado. Permite-lhe desfrutar do
grande mundo da rádio via Internet e proporciona graves
potentes. Também é possível disfrutar do rádio digital ou
analógico ou transmissão através de Bluetooth – mais
prazer musical não é possível!

Ligação ao Spotify – entretenimento musical ilimitado
Com ligação ao Spotify pode desfrutar de música onde
gostar mais. No Smartphone, PC e no futuro também dire-
tamente via rádio – quando mudar de dispositivo a música
começa exatamente onde tinha parado. Milhões de músicas
e as listas de sucesso sempre à distância de um toque num
botão – isto é ligação ao Spotify!

UNDOK – comando confortável
UNDOK permite-lhe controlar confortavelmente o seu rádio
via smartphone, tablet ou PC. Com a aplicação gratuita
pode controlar todas as definições do rádio, mudar de es-
tações, administrar os favoritos ou criar grupos multiroom.
Até a primeira configuração completa é possível através
dum dispositivo Android ou iOS.

Multiroom - oiça a sua música
em qualquer lugar da sua casa
Quer desfrutar da sua música favorita na casa de banho,
no entanto, o seu rádio está na sala de estar? Multiroom
permite-lhe distribuir a sua música por qualquer coluna
compatível em todas as divisões da sua casa, mesmo que só
um dispositivo tenha a fonte correspondente. Salas grandes
podem também ser preenchidas com um som de grande
qualidade, simplesmente posicionando vários dispositivos
que reproduzam a sua música favorita, sem um audível
retardamento na reprodução!

Transmissão Bluetooth® – transmissão de música
através dum smartphone, tablet ou PC
Há uma grande variedade de estações de rádio, mas não há
nada como a sua própria música. Graças ao Bluetooth pode
transmitir as suas músicas favoritas duma forma rápida e fá-
cil a partir do seu smartphone, tablet, notebook ou PC para
o rádio. Bastando emparelhar o rádio com o seu dispositivo
e desfrutar da sua música favorita!

Subwoofer – Potentes graves garantidos
As duas colunas de 20W providenciam-lhe um som de qua-
lidade superior e os subwoofers de 30W dão-lhe a melhor
experiência de áudio – potentes graves garantidos. Graves
profundos e poderosos são amplificados providenciando-lhe
uma qualidade de áudio de alto nível.
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Rádio

Tipo Rádio Híbrido

Receção de Rádio FM, DAB, DAB+, Internet

Fornecedor de Rádio via Internet vTuner

Frequências DAB 174 - 240 MHz

DLS / DLS+1 + / +

SLS2 + / +

Frequências FM 87.5 - 108 MHz

RDS3 ü

Módulo Frontier Silicon Venice 6.5 (32 MB)

Ligação Spotify ü

Google Cast –

Transmissão WiFi
(Compatível c/ DLNA)

ü

UPNP ü

CD (Tipo Drive) –

Multiroom Powered by UNDOK

Controlo por App UNDOK

Conectividade

LAN (10/100) ü

WiFi (Standard) ü (b/g/n)

Encriptação WiFi WEP, WPA, WPA2

WPS ü

Antena WiFi Interno

Antena do Rádio FM/DAB/DAB+ (F-Coaxial), 75 Ω

Bluetooth (Standard) ü (4.0)

Antena Bluetooth Interno

USB (Tocar/Carregar) ü (+ /+)

Saída Digital ü (ótica)

Linha de saída ü (3.5 mm) 47 kΩ

Saída de auscultadores ü (3.5 mm) 32 Ω

LINHA DE ENTRADA ü (3.5 mm)

Analógico Cinch (RCA) –

Detalhes da coluna (Coluna de Banda Larga)

Número de Colunas 2

Tamanho por colunas (Inch) 3"

Output RMS 2 x 20 Watts

Output Peak 2 x 25 Watts

Frequência de alcance 300 Hz~18 KHz

Power IC TAS5731M

DSP IC TAS5731M

Classe do amplificador Classe D

Subwoofer

Número de Woofers 1

Tamanho por Woofer (Inch) 4"

Output RMS 30 Watts

Output Peak 40 Watts

Frequência de alcance 30 Hz~1 KHz

Power IC TAS5731M

DSP IC TAS5731M

Classe do amplificador Classe D

Outros detalhes e especificações

Ecrã 3.2" Cores TFT

Comando Hama SRC4513

Baterias 2x AAA

Material Acústico Madeira MDF

Fonte de energia 110-240 V (AC)

Consumo de energia4

Consumo Máx. 90 Watts

Consumo Mín. Em Standby < 1 Watt (ca. 2 Watts em standby na rede)

SDK 2.11

Reprodução de Codecs

Rádio Internet MP3, WMA, ADTS, MPEG-DASH

DAB/DAB+ Rádio MP2, AAC

UPnP
MP3, WMA, v9/ASF, M4A, ADTS, WAV, LPCM,
FLAC, ALAC

Reprodução USB MP3, WMA, M4A, ADTS, FLAC, WAV

Bluetooth® SBC

Predefinições

Rádio Internet 30

DAB/DAB+ Rádio 30

Rádio FM 30

Ligação Spotify 10

Atalhos no dispositivo –

Rádio Digital „DIR3600MBT“

*1 Dynamic Label Service (+): serviços de dados complementares em forma de texto (até
128 caracteres) que funcionam lado a lado com o DAB ou DAB+programa de rádio.

*2 Slideshow: serviços de dados complementares em forma de imagem que funcio-
nam lado a lado com o DAB ou DAB+ programa de rádio (exemplo. Capas, Logos,
meteorologia).

*3 Radio Data Service: Transmissão de dados de texto adicionais via transmissão FM.

*4 Consumo de energia: o consumo de energia depende das definições precisas do
dispositivo.

Reservamo-nos ao direito de mudar especificações técnicas ou de design sem notificação
prévia

00054836

MSRP: 349.00 € 4 007249 548368

Mais informações e
funções disponíveis em:
Weitere Informationen und
Features finden Sie hier:


