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Radioformat: DAB+ og FM

FM-sender: Ja

FM-sendefrekvens: 87,6-108 MHz

Service Following: Ja

Display: OLED

Mål: 48 x 35 x 15 mm

Vei. pris: 799 kroner

+  Godt mottak, Service Following, 
kan også brukes i bil.

–   Kranglete minijack, slarkete 
plastfølelse, lite intuitivt  
menysystem.

SpeSifikaSjoner 

VÅr VUrDerinG

Tiny Audio C-mini

en DaB til alt
Denne lommeradioen kjennes som en billig plastleke og liker ikke 
hodetelefonene dine, men når den først er i gang fungerer den upåklagelig.
Tekst: Tron Høgvold

 M
 ange mener du ikke tren-

ger noen DAB-radio, men 

like gjerne kan strømme 

fra nettet. De som har prøvd å 

gjøre dette over mobilen på tur 

ute i skog og mark vet at det ikke 

funker. Nettradio kan være vel og 

bra hjemme, men mange steder er 

det bare DAB som funker.

Derfor var vi veldig interesserte 

i å teste lommeradioen C-mini fra 

norske Tiny Audio, men ble ganske 

skuffet da vi pakket den opp. Selve 

radioen er bitte liten, veier «ingen-

ting», har skranglete volum- 

knapper og et bitte lite display som 

ikke engang klarer å vise Ø-en i 

NRK Østlandssendingen eller P1 

Østfold. 

Radioen virker rett og slett billig, 

og førsteinntrykket ble ikke noe 

bedre av å plugge inn de medføl-

gende øreproppene, som virker  

akkurat like billige og er direkte  

kjipe å lytte til radio med. Og 

favoritthodetelefonene dine vil den 

heller ikke være venner med, sånn 

uten videre.  

 Øreproppene som radioen 

leveres med har nemlig tradisjo-

nell stereo-minijack, mens de aller 

fleste ørepropper og hodetelefoner 

solgt de siste årene har mikrofon 

og dermed en litt annerledes utfor-

met minijack – Tiny Audio C-mini 

liker ikke slike «mobil-minijacker», 

slik at det blir vanskelig å få kon-

takt. Man må presse den hardt inn 

i minijack-kontakten, men det skal 

veldig lite til før den sklir ut og det 

blir stille i hodetelefonene.

Dermed var det bare å ta en tur 

på loftet og finne fram et par 10 år 

gamle Sony-ørepropper. Da fikk vi 

endelig ok lydkvalitet fra den lille 

radioen, og kunne dra ut på tur for 

å sjekke mottaket.

Godt mottak
Vi har brukt Tiny Audio C-mini 

på lange skiturer i Nordmarka, 

der store områder kun har Ed-

ge-dekning på mobilen, men hvor 

DAB-mottaket var helt upåklagelig.   

 I tog på Gjøvikbanen, der i hvert 

fall 4G-dekningen til Telenor 

er fraværende flere steder, falt 

DAB-mottaket ut bare i tunneler. 

Skal du høre radio på farten, slår 

DAB knockout på mobil nettradio 

veldig mange steder.

En interessant egenskap er at 

du kan kjøpe en aktiv bilantenne 

og koble den lille lommeradioen til 

denne. Det følger også med et klis-

trefeste som lar deg feste radioen 

til dashbordet i bilen.  

 Siden radioen også støtter 

Service Following, skifter den 

NRK-frekvens automatisk når du 

beveger deg på tvers av DAB-re-

gionene.  

Vi testet dette på kjøretur mellom 

Oslo og Skeikampen. Frekvens-

skiftet gikk nærmest umerkelig, 

og mottaket var upåklagelig hele 

veien.

I bilen valgte vi å koble radioene 

mot bilradioen ved hjelp av linjeut-

gangen og AUX-inngangen i bilen. 

Men den lille lommeradioen har 

også FM-sender.  

 Denne FM-senderen skrur seg 

på hver gang du skrur på radioen, 

og du må manuelt skru den av 

dersom du ikke ønsker å bruke 

den. Det er litt knotete, og det 

hadde vært bedre om radioen 

husket denne innstillingen fra 

gang til gang.

Det er mulig å lagre favoritt- 

kanaler, men det er ikke helt in-

tuitivt å forstå hvordan du henter 

opp favorittkanalene, eller veksler 

mellom dem, senere.  

 Her må du ha manualen, og 

lære deg forskjellen på lange 

trykk og korte trykk for flere av 

funksjonene.  

 Om du blir forvirret, hjelper 

det heller ikke at en av knappene 

har et telefonrørsymbol, for det 

er overhodet ingen telefonfunk-

sjonalitet i form av Bluetooth, 

handsfree eller lignende. 

Det eneste er at du kan bruke 

radioen som FM-sender for andre 

eksterne kilder ved hjelp av en  

minijack-kabel, for eksempel 

mobilen.

Konklusjon
Vi har mange ting å sette fingeren 

på, men likevel må vi trekke fram 

at mottaket av DAB er veldig bra og 

at de grunnleggende funksjonene, 

nemlig DAB-lytting, kanalskifte og 

volumkontrollen, er plankekjøring. 

Det er det andre som er knotete. Vi 

liker også at dette faktisk er en av 

de rimeligste DAB-løsningene du 

kan ha i bilen, og at den har Service 

Following. Alt i alt er den en kjekk 

sak, men vær forberedt på den 

kranglete minijacken før du velger 

å kjøpe denne. 

TRØBBEL: Radioen er laget for vanlige 

stereo-minijackplugger (under) og fungerer 

dårlig med minijacktypen som er på alle 

hodetelefoner med mikrofon (som i dag er 

stort sett alle hodetelefoner, på grunn av 

mobiltelefon).

LITEN OG KJEKK: 

Perfekt i lomma, 

brukbar i bil. C-mini 

kan brukes over alt.


