
74 Uke 11  2016

Avansert DAB-
adapter til bil

på en pen måte bli en utfordring 
– vi lot dem henge og slenge som 
en midlertidig løsning, noe som 
absolutt ikke var pent.

Det følger med et klistrefeste 
til selve adapteren, og på grunn 
av handsfree-funksjonen mot 
mobiltelefonen er det lurt ikke å 
montere adapteren altfor lavt.

Adapteren kan nemlig kobles 
med Bluetooth til mobilen for 
handsfree-samtaler, og da er det 
en fordel at adapterens mikrofon 
ikke sitter altfor langt vekk fra 
den som snakker. Bluetooth-
funksjonen sørger også for 
musikkstrømming fra mobilen.

Men adapteren serverer krys-
tallklare DAB-sendinger og hevet 
lyden fra FM-radioen i bilen med 
mange hakk. 

Kanalutvalget er selvsagt også 
mye større. C5 har også det som 
kalles Service Following. Det 
betyr at radioen automatisk byt-
ter frekvens hvis signalet blir for 
svakt. Dermed kan du kjøre fra 

region til region mens du hører 
på den samme kanalen. Dette 
fungerte utmerket da vi testet  
C5 i Oslo, Akershus, Oppland og 
Hedmark. På forgjengeren, C3, 
måtte vi stille inn kanalene på 
nytt når de falt ut, så C5 er en 
klar forbedring.

En klar forbedring er også 
skjermen og de ti forhåndsinn-
stillingene, som sitter plassert på 
toppen av adapteren. 

Innstillinger bør gjøres når 
bilen står i ro, men kanalskifte  
og funksjonsskifte (Bluetooth/ 
DAB) er uproblematisk under 
kjøring.

Tiny Audio C5 gir DAB+ i bilen 
og gjør jobben veldig bra. Med 
tanke på installasjonen har vi litt 

Tiny Audio C5

 TEST  C5 er en DAB+-adapter 
som du enkelt installerer i bilen 
selv. Det vil si, det å få adapteren 
satt opp i bilen er noe man bør ta 
seg litt god tid til. Adapteren skal 
nemlig ha strøm fra sigarettenne-
ren, og du må få montert opp en 
egen DAB-antenne. Lyden kan du 
få inn på anlegget via AUX-inn-
gang, hvis bilens anlegg har dette, 
eller du kan bruke C5s FM-sen-
der. Det er med andre ord litt led-
ninger som skal kobles til, og det 
er litt jobb å få dette noenlunde 
skjult.

Antennen skal klistres på 
frontruten. Det er grei skuring, 
men den må også jordes. Det vil 
si at en liten flik av klistreanten-
nen må klistres på karosseriet på 
A-stolpen. For de fleste biler 
innebærer dette å fjerne klednin-
gen på A-stolpen, noe som ikke 
bare var enkelt på bilen som ble 
brukt i testen, en Ford Mondeo.

Deretter vil det å rute antenne-
kabel, strømkabel og signalkabel 

Når FM-nettet slukker til neste år, bør du ha skaffet 
deg en DAB-adapter til bilen. Tiny Audio C5 bør være 
en het kandidat. BRUKER- 

VENNLIG:  
Selve DAB-adapteren  

er brukervennlig, men 
litt utfordrende er det  

å få skjult alle 
ledningene i kupeen.

 Radioformat: DAB+
FM-sendefrekvens:  87.5–108 MH
Service following:  Ja
Bluetooth:  Versjon 2.1
Høyttalertelefon:  1.0W, 8Ω
Lydutgang:  3,5 mm stereo jack
Strømkilde:  USB/ Sigarettenner
Dimensjoner:  110x65x32 mm
Pris:  1899 kroner
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Platespillere med Bluetooth
■ CD-en er død, men vinylplaten 
har fått et voldsomt oppsving de 
siste årene. Technics skal i år 
komme med nye, oppgraderte 
versjoner av klassiker-platespil-
leren SL-1200, Sony har lansert 
en ny platespiller som skal 
kunne la deg lage høyoppløste 
digitalopptak av platene dine, og 
Rega har nettopp annonsert en 
ny og forbedret versjon av sin 
P3. 

Enda en nisje i platespiller-
markedet er nå spillere med 
Bluetooth! Franske Elipson har 
nettopp lansert to nye, påkos-
tede platespillere, Alpha 50 og 
Omega 1000 RIIA BT USB, hvor 

sistnevnte har nettopp Bluetooth. 
Når Elipson først skal lage plate-
spillere, er kanskje ikke Bluetooth 
så overraskende, siden de har 
mange Bluetooth-høyttalere i sor-
timentet. Spilleren har også USB, 
slik at du kan gjøre digitale opptak 
av platene på PC/Mac. Også Audio 
Technica kom tidligere i vinter 
med en Bluetooth-platespiller,  
AT-LP60BT. Dette er en helauto-
matisk spiller med integrert 
pickup, men med utskiftbar stift.

Prisen for Elipson-spilleren 
ventes å ligge på drøyt 6000 kro-
ner, mens Audio Technica har vi 
sett for under 2000 kroner på 
nettet. 

BLUETOOTH:  
Nye platespillere 
kommer nå med 
Bluetooth, slik at 
du kan lytte til de 
gamle platene dine 
gjennom en trådløs 
høyttaler eller 
Bluetooth-
hodetelefoner.

+  Kan installeres selv. Follow 
service. Forhåndsinn- 
stillinger. Bluetooth.

–   Mye ledninger, antennen
   må jordes mot karosseri.

reservasjoner når det gjelder å få 
dette pent og ryddig, men det er 
nok mulig for deg som ikke har 
noe imot å skru løs noen deksler.



VIDERE 
ENN VID:  
Ricoh har  

lansert et nytt 
actionkamera med 

det som må være 
markedets videste 

vidvinkel.

■  Actionkameraene, med GoPro 
i spissen, er blitt kjent for sine 
veldig vide vidvinkelopptak. 
Typisk er bildevinkelen 170 gra-
der, men nå kommer Ricoh med 
et nytt actionkamera som har 
hele 204 graders vidvinkel.

Kameraet støtter 4K med 30 
bilder i sekundet, og det er vann-
tett uten bruk av ekstra under-
vannshus. Det skal tåle 20 meters 

dybde, fall fra to meter og kulde 
ned til -10 grader. Det kommer 
med en egen app, Image Sync, og 
kan dermed styres via WiFi fra en 
smarttelefon eller nettbrett. 
Kameraet har en egen skjerm på 
1,5 tommer og 115 000 bilde- 
punkter.

Kameraet heter WG-M2 og 
skal koste 3599 kroner når det 
kommer i butikkene i april.

Enda videre 
vidvinkel!

TOPPMOBILER: Galaxy S7 og S7 Edge blir Samsungs nye våpen  
i kampen om toppmobiltronen.

gjøre at autofokus skjer mye 
raskere, ved at annethvert bilde-
punkt i bildesensoren benyttes 
til autofokus. Større blender-
åpning og større piksler skal 
også gi skarpere og bedre bilder 
under dårlige lysforhold, ifølge 
Samsung.

Begge Galaxy S7-modellene 
blir IP68-sertifisert, noe som 
betyr at du trygt kan snakke  
i telefonen i dusjen. 

Galaxy S7 og Galaxy S7 Edge 
kommer for salg i midten av 
mars og får en veiledende 
utsalgspris på henholdsvis 7290 
kroner og 8390 kroner.

■ Som ventet lanserte Samsung 
sine nye toppmobiler under 
mobilmessa i Barcelona i slutten 
av februar. Galaxy S7 og S7 Edge 
blir Samsungs nye våpen i kam-
pen om toppmobiltronen.

Galaxy S7 blir en 5,1 tom-
mers mobil, mens Galaxy S7 
Edge blir noe større med en 5,5 
tommers skjerm og en såkalt 
«kantskjerm», som kan vise 
informasjon uavhengig av 
hovedskjermen. 

Galaxy S7 og Galaxy S7 Edge 
blir ifølge Samsung de to første 
smartmobilene med Dual Pixel-
kamera. Denne teknologien skal 

Galaxy S7 er her

Ny synkroniserings-
teknologi fra Nikon
■ Nikon har nylig lansert flere 
nye kompaktkameraer. Flere av 
dem er utstyrt med en ny og 
interessant teknologi for å syn-
kronisere bildene med nettbrett 
og mobil, og deretter dele dem 
videre på sosiale nettjenester.

Nikon kaller teknologien for 
SnapBridge og går ut på at du 
installerer en app med samme 
navn på telefonen eller nett-
brettet. Deretter velger du sim-
pelthen din egen kameramodell i 

en liste over tilgjengelige kame-
raer i appen. SnapBridge forblir 
tilkoblet kameraet i bakgrunnen, 
slik at bilder overføres etter 
hvert som de tas, uten at man 
må koble til appen hver eneste 
gang. Det er også mulig å bruke 
SnapBridge-appen som søker og 
utløser for kameraet. 

SnapBridge blir tilgjengelig på 
nye Coolpix A900, B700, B500 
og A300, som alle kommer for 
salg i midten av april.
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SNAP- 
BRIDGE: 
Nikon Coolpix 
A900 er ett av 
fire nye 
kameraer som 
får Nikons nye 
SnapBridge-
teknologi.

Helårs Elektrisk Fatbike fra www.Bigwheel.no 
denne er laget med tanke på en perfekt til-og- 
fra-jobb sykkel.

For informasjon ring oss
på mobil 412 66 829 Tom
eller send en mail til
baard@norestwatertoys.no 
 
Disse leveres komplett som bilde HD bremser, 4000 Lumen lys som standard.


