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DEWALT fixar underhållningen på jobbet

Lanserar radio för byggarbetsplatsen
Kanonbra ljud, app-styrning och oslagbart lång batteritid. När DEWALT satsar på en radio som tål att användas i byggmiljö varje dag blir det en riktig tuffing.
TSTAK Connect Radio & Charger är både IP-klassad
och vädersäkrad.
Att kunna lyssna på radio och musik när man jobbar är
nästan ett måste för många hantverkare och byggare.
Därför har DEWALT nu tagit fram en kraftfull och kompakt
kvalitetsradio speciellt för byggarbetsplatser, både utomhus och inomhus. Självklart är den toppmodern och gjord
för musikstreaming och anpassad både till DAB och FM,
dvs digital internetradio och traditionell FM-radio. Det betyder att man via en app i mobilen enkelt kan byta kanal,
lyssna på poddar eller växla mellan sin låtlista på Spotify
och favoritprogrammet på radio.
Nya TSTAK Connect Radio & Charger är dessutom kompatibel med DEWALTs superstarka verktygsbatteri 54V
XR vilket ger extra lång speltid. Radion kan även kopplas
till elnätet eller användas tillsammans med DEWALTs
andra batterier 10.8V och 18 V vilket ger maximal flexibilitet. En extra bonus när radion körs på el är att den då
också fungerar som laddare för alla DEWALTs batterier
och för mobila enheter med USB-port. Det här är alltså en
riktigt komplett och mångsidig produkt och som radio är
den överlägsen alla andra radioapparater framtagna för
arbetsmiljö. Ljudupplevelsen är garanterat maximal med
kristallklart ljud tack vare hela sex högtalare varav två
så kallade subwoofers. Det gör den perfekt för bullriga
miljöer.
Som namnet antyder är TSTAK Connect Radio också
anpassad till DEWALTs stapelbara förvaringssystem
TSTAK™ och kan staplas på övriga enheter med verktygs- och förvaringslådor. Det gör det enkelt att ha all
utrustning samlad och smidigt att flytta med sig. Eftersom
DEWALTs radio är designad för byggbranschen tål den
också tuffa tag. Den är extra slagtålig och IP54-klassad
mot damm och väta. Missa inte heller det smarta, väderskyddade facket där man kan förvara batteri, adapter,
mobiltelefon etc. Cirkapris 2 600 kr.

Nya TSTAK Connect Radio & Charger är kompatibel med Dewalts
starka verktygsbatteri 54V XR vilket ger extra lång speltid.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Josefine Högberg, PerPR, 08-400 255 21, josefine@perpr.se.
Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.
Om DEWALT

Stanley Black & Decker är världens största tillverkare av elektriska handverktyg. Varumärket DEWALT ingår i koncernen och erbjuder elverktyg för professionella användare. Alla produktlanseringar bygger på omfattande research och intervjuer av professionella användare för att möta deras behov. För ytterligare
information besök www.dewalt.se.

