
Love is in the air.

Everywhere.
Cyfrowe Radio
Busch-axcent ®



Busch-AudioWorld® - Cyfrowe Radio.
Doskonały dźwięk zajmujący tak mało miejsca.

Love is in the air.

Nie masz miejsca na radio w kuchni, łazience czy w pokoju
gościnnym ? Teraz to nie problem. Nowe radio cyfrowe
zajmuje mało miejsca i zapewni Ci doskonałą jakość
dźwięku.

Nasze cyfrowe radio oferuje możliwość słuchania stacji
radiowych na falach FM wraz z wyświetlanymi informacjami
RDS. W łatwy sposób możemy zapamiętać do 8 wybranych
stacji, korzystać z funkcji budzika i zegara ściennego.
Cyfrowe radio posiada także funkcję automatycznego wyłącza-
nia po nastawionym czasie (od 5 do 60 minut - funkcja sleep).

Głośnik został specjalnie zaprojektowany do radia cyfrowego,
aby jego dźwięk był wysokiej jakości, również po zamontowa-
niu w puszce podtynkowej wraz z tunerem radiowym. Cyfrowe
radio podtynkowe może być montowane, jako samodzielna jed-
nostka lub w kombinacji z systemem Busch Audio-World.

Radio możemy zamontować w wersii mono, obok siebie tuner
i głośnik. Ułatwi nam to wchodzący w skład dostawy zestaw
przyłączeniowy. Tuner i 2 głośniki możemy również zamon-
tować osobno w wersii stereo.

Radio jest dostępne w każdej serii wzorniczej Busch-Jaeger.
Można je montować w ramkach pojedynczych i wielokrotnych.

Poniżej przykłady radia wraz z głośnikiem w seriach (od lewej);
impulse, pure stainless steel, so lo ®, Busch-axcent ® i carat®.

Cyfrowe radio jest także dostępne w zestawie:

Nr katalogowy  8220-84
Wykonanie: fu ture ® linear 

kolor biały
Elementy 
zestawu: 1x 8215 U

1x 8223 U
1x 8252-84
1x 8253-84
1x 1722-184 K

Cyfrowy tuner
radiowy

Głośnik sufitowyGłośnik montowany
w puszce pod-
tynkowej

Kombinacja w ramce 
podwójnej

ABB Sp. z o. o.
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel. (022) 516 44 00
fax (022) 516 44 44

www.abb.pl
www.bush-jaeger.pl
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