April 2010

TT Micro lanserer Pinell SuperSound 2 – ny oppgradert versjon
med mer en 20.000 radiokanaler og podcast

Oslo, 27. april 2010 – TT Micro, norsk leverandør av telekom- og elektronikkprodukter,
lanserer i dag en oppgradert versjon av salgssuksessen Pinell SuperSound. Radioen med
mer enn 13.000 kanaler, og mulighet til å ta imot både internettradio, DAB/DAB+ og FM.
– en radio spesielt utviklet for det europeiske markedet. Mer enn 20.000 Pinell
Supersound radioer har blitt solgt i det norske markedet siden starten høsten 2008.

Pinell SuperSound 2 har fjernkontroll, kraftigere høyttaler samt ny og forbedret
programvare. Den har 6 linjers LCD display. Antall kanaler har nå øket til ca 20.000 radio
og podcast kanaler. Den har mange flere nye funksjoner, blant annet har vi på basis av
ønsker fra våre brukere lagt inn justering av lysstyrke på displayet samt justering av
bass og diskant (equalizer).
Brukere av Pinell produktene kan øke sin brukeropplevelse ved å benytte en dedikert
webportal for vedlikehold av favorittlister.
Historien bak Pinell:
Pinell Digital er et norsk brand som er eid og drevet av TT Micro AS. Navnet Pinell
kommer fra en liten idyllisk øy i det karibiske hav. Vår målsetning har vært og er å tilby
kunden den optimale radioen som tar i mot både gårsdagens analoge og morgendagens
digitale signaler.
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Opplev Pinell SuperSound 2 – FM, DAB og Internettradio.
Med innebygd trådløst nettverk og et delikat utseende i sort eller hvit pianolakk kan du
plassere radioen hvor som helst, enten du er hjemme eller på jobb, så lenge det er
tilgang til Internett. Det er bare å koble den til nettverket og få tilgang til over 20.000
radiostasjoner og podcast fra verden over, som for eksempel rockemusikk fra New York,
opera fra Milano eller en lokal nisjestasjon fra Sør-Afrika. Du kan enkelt velge
radiostasjon kategorisert etter land eller musikksjanger, og lagre dine egne
favorittstasjoner.
I tillegg til Internettradio tar Pinell SuperSound 2 også inn FM og DAB, og kan kobles til
Ipod og andre MP3-spillere. Du kan i tillegg avspille Podcasts som gjør at du får tilgang til
en rekke gamle radioprogrammer. Den er også klar for DAB+ som er en videreutvikling
av DAB, samt at den kan streame fra en Pc eller mediaserver hvor du har din musikk.

Egenskaper og funksjoner

•

Ny og forbedret programvare (Venice 6.2)

•

Fjernkontroll, kraftigere høyttaler, equalizer, 6 linjers LCD display med
lysjustering

•

Støtter 802.11 b/g – WEP, WPA og WPA2

•

Trådløs overføring fra Windows Media Player. Støtter WMA, MP3, og Real audio.

•

Meget god lydkvalitet og dyp bass, og kan kobles til ditt stereoanlegg (via 3,5 mm
minijack)

•

Utført i sort eller hvit pianolakk (MDF kabinett)

•

24 timers ur, innstilling av sommertid, og sleep-time

•

Støtter UPnP - Universal Plug & Play

Pris og tilgjengelighet:
Pinell SuperSound vil være tilgjengelig hos de fleste radio og tv forhandlere og har en
veiledende pris på NOK 1690,- inkl. mva.
Kontaktinformasjon:
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.pinell.no

