
Multikunstneren
norge må være et av de landene i verden hvor det selges flest radioer. 
Bare spør erling neby som distribuerer tivoliradioene i norge…

P inell er en radiomerkevare 
som sakte men sikkert har 
bygget seg opp de senere 

årene. Bak Pinell står TT Micro. De 
utvikler radioene selv, og skredder-
syr disse både på design og innhold, 

noe som gjør at de kan snu 
seg rundt en hel del fortere 
enn de store produsentene. 
Dagens toppmodell heter 
Supersound II, oppfølgeren 
til Supersound.

Supersound II er i våre 
øyne en relativt komplett 
radio. Den kommer med 
FM, DAB, DAB+ og sist 
men ikke minst, Internett-
radio.

Man skal med andre ord være vel 
forberedt både i dag og i fremtiden.

Radioen vi har inne har en sort 
blank finish. Den leveres også i hvit. 

Fronten har i tillegg til en høyt-
taler, et displayvindu og manøvre-
ringsknapper.

På baksiden finner vi en ethernet-
kontakt, en minijack inn- og utgang. 
Der kan man koble til telefonen, 
MP3-spilleren eller hodetelefoner.

I tillegg kommer radioen med 
innebygget trådløst nettverk, noe 
som gjør at den kan kobles opp til 

Internett uansett hvor i huset man 
befinner seg. 

I esken følger det også med en 
fjernkontroll.

Enda kulere er det at Pinell har 
lansert sin egen applikasjon, slik at 
man kan styre radioen med en iPod 
Touch, iPhone eller en iPad. Det er 
ikke daglig kost på en radio. I tillegg 
jobbes det med en egen applikasjon 
for Android. 

Oppsett
Når man starter opp radioen første 
gangen, ledes man elegant og enkelt 
gjennom oppsett av nettverk og alt 
som ellers trengs for å få den til å 
spille. Et par minutter senere er den 
klar til bruk. Med både FM, DAB og 
internettradio er det null problem å 
finne noe å lytte på. spesielt inter-
nettradio er en praktisk ting, fordi 
man der også får tilgang til Podcast. 
NRK lager mange Podcasts, noe 
som i all enkelhet betyr at man kan 
høre favorittprogrammene sine når 
man selv har tid og lyst.

Lydkvalitet
Som radioer flest, kommer denne 
også med en høyttaler. Poenget 
med radioer som denne er ikke å gi 

en hifi-opplevelse, men å formidle 
radio. Det er tross alt innholdet som 
betyr noe. 

Allikevel blir vi litt imponert over 
lyden. Dialogen er klar og tydelig, 
et vesentlig poeng når man lytter til 
radio. Musikk låter helt ok, med klar 
diskant/mellomtone og faktisk litt 
antydning til bass.

At Pinell har laget en applikasjon, 
er også et pluss. Det er nemlig ikke 
vanlig, og gir en merverdi, siden 
man kan sitte hvor som helst og 
styre enheten. 

Man kan også styre flere radioer 
med samme applikasjon og dermed 
få en enkelt «multirom» oppsett. 
Det har vi ikke prøvd, men fungerer 
på den måten i følge produsenten.

Konklusjon
Er man i markedet for en god radio, 
er det vanskelig å komme utenom 
denne modellen fra Pinell. Den har 
alt man kan begjøre. Den ser flott 
ut og spiller både FM, DAB, DAB+ 
og internettradio. Da bør man være 
godt dekket opp.
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