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Pinell Supersound II 

Radioen med 20.000 radiokanaler og Podcast.

Med innebygd trådløst nettverk og et delikat utseende i sort eller hvit pianolakk kan du plassere radioen hvor som helst, 
enten du er hjemme eller på jobb, så lenge det er tilgang til Internett. Det er bare å koble den til nettverket og få tilgang til
over 20.000 radiostasjoner og podcast fra verden over, som for eksempel rockemusikk fra New York, opera fra Milano eller 
en lokal nisjestasjon fra Sør-Afrika. Du kan enkelt velge radiostasjon kategorisert etter land eller musikksjanger, og lagre dine 
egne favorittstasjoner.

I tillegg til Internettradio tar Pinell SuperSound 2 også inn FM og DAB, og kan kobles til Ipod og andre MP3-spillere. 
Du kan i tillegg avspille Podcasts som gjør at du får tilgang til en rekke gamle radioprogrammer. Den er også klar for 
DAB+ som er en videreutvikling av DAB, samt at den kan streame fra en Pc eller mediaserver hvor du har din musikk.

Egenskaper og funksjoner
 
• Ny og forbedret programvare (Venice 6.2)
• Fjernkontroll, kraftigere høyttaler, equalizer, 6 linjers LCD display med lysjustering
• Støtter 802.11 b/g – WEP, WPA og WPA2
• Trådløs overføring fra Windows Media Player. Støtter WMA, MP3, og Real audio. 
• Meget god lydkvalitet og dyp bass, og kan kobles til ditt stereoanlegg (via 3,5 mm minijack) 
• Utført i sort eller hvit pianolakk (MDF kabinett)
• 24 timers ur, innstilling av sommertid, og sleep-time 
• Støtter UPnP - Universal Plug & Play
• iPhone app for fjernstyring av radio kommer nå i App store.

Anbefalt utsalgspris kr 1690,- inkl. mva                                                                     Varenr: 100230(sort),10023(hvit)


