Juli 2009

Pinell Classic radio fra TT Micro

Oslo, 13. juli, 2009. TT Micro, leverandør av telekom- og elektronikkprodukter, lanserer
i dag Pinell Classic FM/AM radio.

Klassisk og nett radio
I sommer kan du nyte gamle sommerslagere eller lytte på Reiseradioen med nye Pinell
Classic FM/AM radio. Radioen har både batteri-drift (6 x AAA) og strømadapter, så du kan
både kople den opp hjemme, eller ta den med på stranden. Radioen er liten og nett med
målene 116 x 190 x 110 mm (BxHxD), og tar liten plass i strandbagen eller på
kjøkkenbenken. Tiltross for størrelsen har Pinell Classic god og dyp lyd med
fulltonehøyttalere 3W RMS. Ønsker du å skåne menneskene rundt deg er det mulig å
kople til
øretelefoner.
Pinell Classic har et
klassisk design og
et solid kabinett
som faller i smak
hos de fleste, og
passer like godt på
kjøkkenet som i
stuen eller på
soverommet. Den
er enkel i bruk, og
krever minimal
oppkobling.

Egenskaper og funksjoner
•

Fulltone 3W RMS

•

3,5 mm aux in.

•

3,5 mm øretelefon uttak

•

12 VDC

•

Kabinett i MDF

•

116 x 190 x 110 mm (BxHxD)

•

Batteri (6 x AAA)

•

1,5 kg

Pris og tilgjengelighet:
Pinell Classic distribueres av www.ttmicro.no og har en veiledende utsalgsprispris på NOK
990,- inkl. mva.
For ytterligere informasjon og testprodukter, vennligst ta kontakt med:
Tom Vedvik
TT Micro AS
Tlf: 22 74 88 40
E-post: tom@ttmicro.no
Web: www.ttmicro.no

Bilder (under pressemappe):
ftp://ftpbruker:gjest@ftp.ttmicro.no

Om TT Micro:
Vi som står bak TT Micro har mer enn 25 års erfaring innen distribusjon, salg og markedsføring av data- og
telekomprodukter, og er opptatt av å kunne tilby topp kvalitet og gode priser. Selskapet har i dag
markedsledende produkter i sitt segment og jobber kontinuerlig med å finne nye nisje-produkter som kan
oppnå samme status. For mer informasjon, besøk www.ttmicro.no

