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Ny, bærbar digitalradio fra Pinell: Pinell Explorer

Oslo, 7. september 2010 – TT Micro, norsk leverandør av telekom- og
elektronikkprodukter, lanserer i dag Pinell Explorer på IFA-messen i Berlin – en
ny bærbar radio med batteridrift og fjernkontroll. Pinell Explorer kan, i tillegg til
å gå på strøm, brukes med både oppladbare batterier og vanlige AA-batterier.
– Pinell designes og utvikles i Norge. Vår filosofi er å gjøre alle mulighetene
digital radio tilbyr lett tilgjengelig for folk flest. Våre produkter skal kjennetegnes
av god lyd, godt design og at de er enkle å bruke, sier Tom Vedvik, TT Micro.
Pinell er å finne på stand no: 108 i hall 1.2
Høy lydkvalitet
Pinell kjennetegnes ved god lyd, og den nye Explorer-modellen gjør ikke skam på
navnet. Lydkomponentene er av god kvalitet og mens mange andre radioer i
denne prisklassen har kabinett av plast, er Pinell Explorer konstruert med et
kabinett som hovedsaklig består av trefiber for bedre akustikk. Dette gjør
lydkvaliteten svært tilfredsstillende.
FM, DAB eller internett
Hvis du lytter til de vanlige FM- eller DAB-kanalene fungerer Explorer akkurat
som en helt vanlig radio av høy kvalitet. Muligheten til å lytte på internett gjør
den ekstra interessant.
Selv om langt de fleste i Norge nå er tilknyttet internett, er det slett ikke alle
som er klar over at de da samtidig har tilgang til mer enn 20.000 radiokanaler
fra hele verden. Pinell er blitt kjent for å lage internettradioer som er enkle å
betjene, slik at man virkelig kan glede seg over dette mangfoldet. En lettlest
søkemeny på radioens display gjør det enkelt å finne det du er ute etter.
Noe for enhver smak
Radioen kan kobles opp mot internett både trådløst og med kabel. Deretter kan
man velge radiostasjoner etter kategori; for eksempel land eller musikksjanger.
Det skal mye til for at man ikke finner noe som dekker ens preferanser og
interesseområder.
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Favorittstasjonene kan lagres direkte på radioen, eller på en personlig side der
man kan skreddersy en egen liste med kanaler.
Tekniske spesifikasjoner
• Internet radio/DAB/DAB+/FM-RDS
• Musikk streaming
• 5w forsterker
• 3” full range driver
• Batteri/220v
• Fjernkontroll
• 3,5mm output for hodetelefoner
• 3,5mm analog input
• 115mm(W)x190(H)x114(D)
• Vekt 1,5kg
Pris og tilgjengelighet
Pinell Explorer er tilgjengelig i oktober hos de fleste radio og tv forhandlere og
har en veiledende pris på NOK 2190,- inkl. mva.

For ytterligere informasjon og testprodukter, vennligst ta kontakt med:
Tom Vedvik
TT Micro AS
Tlf: 22 74 88 40
E-mail: tom@ttmicro.no
Web: www.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

