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Pinell Go

Knallbra
reiseradio
Norske Pinell har utviklet en reiseradio som har trollbundet oss med
godt design, god brukervennlighet, godt mottak og lang batterilevetid.
TEST Pinell har utviklet Go
helt fra bunnen av. Målet har
vært å lage en kompakt, velspillende, brukervennlig reiseradio
med god batterilevetid. Det har
de virkelig lykkes med.
Radioen er mer kompakt enn
for eksempel Tivoli PAL. Dessuten skrår den inn i en bue på

baksiden, noe som gjør den enkel
og behagelig å holde i.
Brukervennligheten er meget
bra. Den skanner gjennom både
FM-båndet og DAB første gang
den tas i bruk. Deretter er det
bare å bla seg gjennom stasjonene
med piltastene på fronten. Mottaket er upåklagelig, og med DAB+
opplevde vi aldri at det var nødvendig å trekke ut antennen, som
sitter på baksiden av radioen.
Det eneste man skal være oppmerksom på, og som ikke er helt
intuitivt, er hvordan man veksler
mellom DAB og FM, nemlig ved å
holde den røde knappen, som
også er av/på-knappen, inne.
Displayet er av OLED-typen og
er lettlest og ganske lyssterkt.
Midt i solsteiken er det likevel litt
vanskelig å se hva som står, uten
at man skygger for solen. Lysstyrken på displayet kan for øvrig stil-

1000 4G-sendere
T Telenor bygger stadig ut 4Gnettet, og passerte nylig 1000
sendere.
Det er i de fem største byene
at dekningen nå er forbedret, og
støtte for iPhone 5 er nå på
plass. Ellers fokuserer Telenor
på kystbyene og indre Oslofjord, som i løpet av sommeren
fylles av ferierende nordmenn
med mobil, nettbrett og PC i
bagasjen.
I skrivende stund skal det
være 4G-dekning til en tredjedel av befolkningen. Målet er
90 % dekning innen 2015.
At det er støtte for iPhone 5,
betyr at Telenor har sørget for
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4G-støtte på 1800 MHz-båndet.
Alle andre 4G-telefoner dekker
både 1800 og 2400 MHz. 4Gdekningen for iPhone 5 skal
være på plass i alle de store
byene, men ikke ellers.
Detaljert dekningskart for de
to ulike frekvensene kan du
sjekke på www.telenor.no/dekning. Det finnes også en dekningsapp i Google Play og Apple
AppStore.
Appen har også en hastighetsmåler slik at du kan sjekke
akkurat hvor kjapt det mobile
bredbåndet er der du befinner
deg.

les inn i innstillingene, og det er
også mulig å be radioen om å skru
det av etter en viss tid. Menyene
er naturligvis på norsk, i tillegg til
en rekke andre språk.
Kabinettet er lite rent fysisk,
og da er det begrenset hva man
kan få ut av det lydmessig. Elementet sitter i et lukket kabinett
– bassreflekskonstruksjon var det
ikke plass til i dette lille kabinettet. Det låter litt flatt og uinspirert med standardinnstillingene,
men ved å booste bass- og diskant-kontrollene et par knepp,
låter det ganske hyggelig både på
tale og på musikk.
Pinell Go gir ingen opplevelse
av hi-fi eller dypbass, men den
låter uanstrengt og med god gjengivelse av mellomtoneområdet
(vokal og tale). Det er viktig for
en reiseradio.

Spesifikasjoner
Radioteknologi:
Display:
Batteri:
Størrelse:
Vekt:

FM og DAB+
OLED
Li-Po, 5000 mAh - 7.4V
9,9x9,7x13,8 cm
823 gram

+ Design, kvalitetsinntrykk, brukervennlighet, lyd, batteritid.

÷ Om vi skal være virkelig pirkete, ser batteriladeren kjip ut.
Veil. pris: 1799 kroner

Batterikapasiteten er oppgitt
til 24 timer, men vi fikk ut hele 30
timer av Pinell Go. Det er imponerende, og sammen med sitt
spreke utseende, gode brukervennlighet og gode lyd er den en
like selvskreven gjest på sommerens pikniker og strandutflukter
som på badet eller på kontoret.

