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DEWALT lanseeraa rakennustyömaille tarkoitetun radion
DEWALT tuo markkinoille radion, joka kestää
jokapäiväistä käyttöä rakennustyömailla. TSTAK
Connect -radiossa on ensiluokkainen äänenlaatu,
oma mobiilisovellus sekä lyömättömän pitkä akun
kesto. Radio ja sen laturi ovat molemmat IP-luokiteltuja sekä sääsuojattuja.
Monet rakennusalalla työskentelevät haluavat ehdottomasti kuunnella radiota ja musiikkia työpäivän aikana.
Siksi DEWALT on kehittänyt tehokkaan ja kompaktin
radion erityisesti rakennustyömaita varten. Radio soveltuu
niin ulko- kuin sisäkäyttöönkin. Huippumodernilla radiolla
voi kuunnella striimattua musiikkia ja sitä voidaan käyttää
myös Internet-radiona tai tavallisena FM-radiona. Käyttäjä
voi matkapuhelimeen asennetun sovelluksen avulla
vaihtaa kanavaa, kuunnella podcasteja tai siirtyä
Spotifyn kappalelistalta kuuntelemaan suosikkiohjelmaansa radiossa.
Uusi TSTAK Connect -radio ja laturi ovat yhteensopivia
DEWALTin huipputehokkaan 54 voltin XR -työkaluakun
kanssa, joten radion käyttöaika on todella pitkä. Radio
voidaan myös liittää sähköverkkoon tai siinä voidaan
käyttää DEWALTin muita 10,8 voltin ja 18 voltin akkuja.
Sähköverkkoon liitettynä radion etuna on myös se, että
sitä voidaan tuolloin käyttää DEWALTin kaikkien akkujen
ja USB-liitännällä varustettujen mobiiliyksiköiden laturina.
Se onkin erittäin monipuolinen ja kätevä laite, ja radiona
huomattavasti parempi kuin muut työkäyttöön tarkoitetut
radiot. Äänenlaatu on erinomainen ja kristallinkirkas, sillä
radiossa on peräti kuusi kaiutinta, joista kaksi on subwooferia. Laite sopii siten täydellisesti meluisiin ympäristöihin.
Kuten nimikin kertoo, TSTAK Connect -radio on
myös yhteensopiva DEWALTin pinottavan TSTAK™säilytysjärjestelmän kanssa ja se voidaan pinota myös
muiden työkalu- ja säilytyslaatikoiden päälle. Näin kaikki
laitteet ovat kätevästi yhdessä paikassa ja helppo ottaa
mukaan. Radio on myös todella lujaa tekoa, koska se on
suunniteltu kestämään erityisesti rakennusalan olosuhteita. Se on iskunkestävä ja IP54-luokiteltu pölyä ja kosteutta
vastaan. Lisäksi radio on varustettu kätevällä, sääsuojatulla lokerolla, jossa voi säilyttää esimerkiksi akkua, adapteria tai matkapuhelinta.

Uudet TSTAK Connect -radio ja laturi ovat yhteensopivia D EWALTin
huipputehokkaan 54 voltin XR -työkaluakun kanssa, joten radion käyttöaika on todella pitkä.

Hinta: TSTAKTM RADIO DWST1-81078 noin 299 euroa.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Arja Hannula, DEWALT, 020 470 4930, arja.hannula@sbdinc.com
Martina Mutikainen, PerPR, 0400 199 438, martina@perpr.fi.
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa osoitteessa perpr.fi.
DEWALT
Stanley Black & Decker on maailman suurin sähkötyökalujen valmistaja. DEWALT-tuotemerkki on osa konsernia ja tarjoaa sähkötyökaluja ammattilaiskäyttäjille. Kaikkien tuotteiden markkinoille tuonti perustuu kattavaan tutkimukseen ja ammattilaiskäyttäjien haastatteluihin.
Näin varmistetaan, että tuotteet täyttävät käyttäjien vaatimukset. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.dewalt.fi.

