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NR 513DAB  
Nostalgie Muziek Center met DAB+ en bluetooth 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nostalgisch muziek center die werkelijk alles afspeelt! 

De Soundmaster NR513DAB heeft een nostalgische uitstraling maar is voorzien van alle 

moderne functionaliteiten. De NR513DAB is een platen-, CD-, cassettespeler en DAB+ 

radio met bluetooth connectiviteit ineen. Bovendien is er ook nog de mogelijkheid om 

hetgeen afgespeeld wordt direct op te nemen op een USB stick. Dus je kan van je 

analoge opname direct digitale bestanden maken. Wie wil dit nu niet? En dit alles is te 

bedienen vanuit uw stoel, want er wordt een makkelijk te bedienen afstandsbediening 

meegeleverd. De geluidskwaliteit van de Soundmaster NR513DAB is verre van 

nostalgisch. De kwaliteit zal u namelijk echt verbazen, de Soundmaster NR513DAB heeft 

een zeer goede geluidskwaliteit met een vermogen van 2 x 50 Watt. Dit komt mede door 

de stevige en mooi afgewerkte houten kast met een rustiek eiken look. Het apparaat is 

voorzien van DAB+. Hiermee wordt radio luisteren nog leuker. Meer aanbod van zenders. 

Heldere geluidskwaliteit zonder ruis. Meer gemak, eenvoudig afstemmen op zendernaam 

middels het digitale display, niet meer zoeken naar frequenties 
 

Specificaties: 

 

• Platenspeler met 3 snelheden (33/45/78 RPM) en toonarm lift 

• CD-speler geschikt voor CD / CD-R/CD-RW, MP3  

• Radio: DAB+ FM met LED display 

• Bluetooth connectiviteit   

• Cassette speler 

• Encoding (directe opname) op USB van platenspeler, CD,  cassette en radio 

• AUX aansluiting/ line out / USB aansluiting / 75 ohm antenne aansluiting 

• Uitgangsvermogen 2 x 50W 

• Geleverd met afstandsbediening en telescoop antenne 

• Echte houten kast, rustiek eiken 

• Netvoeding AC 230 v ~ 50 Hz 

 

• Afmeting  : 50,0 x 34,0 x 21,0 cm (B x D x H) 

• Gewicht  : 9,90 kilogram 

• EAN code   : 4005425003977 

• Verpakkingseenheid : 1 stuks 
 


