Geluid om bij weg te dromen
Music Center en Radio aan de wand

Music center
Docking station met excellent geluid
Het Docking station in JUNG vormgeving voor uw MP3 speler, iPod en iPhone wordt gewoon met een inbouwdoos
in de wand ingebouwd. Het Music center en de daarbij behorende luidsprekermodules kunnen alleen of gezamenlijk
worden gemonteerd. Hoogwaardig geluid wordt gegarandeerd door de geïntegreerde basreflexbuizen – of u nu
liever mono of stereo hoort. Daarbij heeft het nieuwe Music center een line-out uitgang, voor aansluiting van een Hifiof multiroom installatie, en een line-in stereoingang voor het afspelen van externe muziekdragers (bijv. MP3 speler).
Handig: dit docking station heeft een oplaadfunctie voor iPod of iPhone of een ander mobiel apparaat met een mini
USB-aansluiting, zodat u geen aparte oplader meer hoeft te gebruiken. Voor optimaal comfort kan het Music center
naar keuze op het Music center zelf, via de meegeleverde infrarood afstandsbediening of rechtstreeks op de aangesloten MP 3 speler plaatsvinden.

Het Music Ceneter en de luidsprekermodules kunnen alleen of gezamenlijk in meervoudige afdekramen
gemonteerd worden – zoals het u uitkomt.

De JUNG Radio
Meer dan alleen een radio

Bij de JUNG Radio voor inbouw in de wand zijn, net zo
als bij het Music center, een optimaal geluid en grote
luidsprekerdynamiek door de toepassing van basreflexbuizen vanzelfsprekend. Het frequentebereik van de
radio ligt tussen 87,5 en 108 MHz (FM), waarbij de geïntegreerde antenne voor de beste ontvangstkwaliteit
zorgt. Vanzelfsprekend zijn de standaard radiofuncties,
zoals bijvoorbeeld zenders zoeken en het vastleggen
van de vier sterkste zenders, aanwezig. Maar de JUNG
Radio kan meer: de radio kan via een externe schakelklok als wekker worden gebruikt. Ook kan de radio,
via een nevenunitingang, gekoppeld worden met de
verlichting in die ruimte – zo schakelt u met de verlichting in de badkamer of de keuken, gelijktijdig de
nieuwsberichten aan. Desgewenst kan een geïntegreerde sleep-modus worden geactiveerd. Deze
functie schakelt de radio na 30 minuten vanzelf uit.

Das JUNG Radio gibt es in vielen Designvarianten. Hier abgebildet
(v.l.n.r.): Acreation in Aluminium, Anthrazit und FD-design in
Aluminium.
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Producteigenschappen

Neventoestellen

• stationair docking station voor mobiele MP3 speler en iPod

aansluitvermogen: ca.: 2,5 W

• eenvoudige bediening met led's voor statusmelding

De radio heeft twee verschillende neventoestelin-

• montage in inbouwdoos volgens DIN EN 49073

impedantie: 4 Ω

blauw led brandt: in bedrijf

gangen – potentiaalvrij en 230 V. Hierover kan de

• acculaadfunctie voor iPod via 30-polige connector

frequentiebereik: 120 ....15000 Hz (-10dB)

blauw led knippert: slaapstand actief

radio op afstand aan- en uitgeschakeld worden. Via

• externe line-in stereoingang met 3,5 mm connector voor

relatieve vochtigheid: max. 95 %

rood led: voorkeuze zender

de 230 Volt ingang van de voedingseenheid kan de

MP3 speler

opslag-/transporttemperatuur: -25... + 60°C

• goede geluidskwaliteit en grote luidsprekerdynamiek

radio bijvoorbeeld samen met de verlichting aange-

• geïntegreerde stereoversterker

aansluiting: schroefklemmen

• optimale akoestiek door basreflexbuizen

schakeld worden. Hiertoe wordt de geschakelde fase

• directe aansluiting van de luidsprekers

max. klembereik: 2,5 mm2

• geïntegreerde FM antenne

op de 230 V neventoestelingang van de radio aange-

• goede ontvangstkwaliteit

sloten. Aan de potentiaalvrije ingang van de Radio-unit

• zenderzoeken automatisch en handmatig

kan bijvoorbeeld een schakelaar worden aangesloten

• vastleggen van 4 voorkeuzezenders (na spanningsuitval

via welke de radio kan worden aan- of uitgeschakeld.

• aansluiting: schroefklemmen
max. klembereik: 2,5 mm2

blijven de voorkeuzezenders behouden)
• schakelt in op de laatst gekozen zender en met vast-

Door het aansluiten van een tijdklok met maakcontact
kan de radio ook als wekker gebruikt worden.

gelegde geluidsterkte
• slaapstand (uitschakelen na ca. 30 minuten)

Technische gegevens

• aan- en uitschakelen via een neventoestel mogelijk
• inbouw in inbouwdozen volgens DIN EN 49073
(diepere inbouwdozen aanbevolen)
• voor verticale en horizontale montage
De combinatie van het Music center
en de luidsprekermodules in een
3-voudig raam geeft een hoogwaardig
stereogeluid.

Het Muziekcentrum wordt comfortabel
via de IR-afstandsbediening of direct op
het apparaat geregeld.

• FM ontvangst frequentie 87,5 MHz tot 108 MHz

voeding:

AC 230/240 V~, 50/60 Hz

frequentiebereik: 87,5 MHz ... 108 MHz
aansluiting:

schroefklemmen
2,5 mm2 of 2 x 1,5 mm2

Gecombineerd in een 2-voudig
raam is de wandmontage verticaal
en horizontaal mogelijk.

Bij enkelvoudige montage
kunnen de componenten
verdeeld worden over de
ruimte.

Alle designvarianten van de JUNG Radio's
kunnen naar wens horizontaal of verticaal
gemonteerd worden.

Keuzevrijheid
Een muzikale beleving in de vormgeving van de rest van het schakelmateriaal? Dankzij het doordachte JUNG bouwstenenprincipe is dat mogelijk! Het JUNG Music center en de JUNG Radio zijn voor u uitgevoerd in talrijke stijlen van inrichting:
vormgeving, kleur en functie in perfecte harmonie.
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Nadere informatie vindt u ook op internet onder www.hateha.nl &
www.jung.nl, waar u ook JUNG dealers bij u in de regio kunt vinden.
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