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Pinell iConnect oppgraderer stereoanlegget ditt
med mer enn 13 000 radiostasjoner
Internett, FM, DAB/DAB+ radioadapter

Med kun et fingertrykk har du tilgang til ubegrenset musikk fra hele verden. Du
vil også ha tilgang på hele musikksamlingen din på PC-en. Du har friheten til å
lytte på hva du vil.
Oslo, 4. februar, 2010. Har du trådløst Internett? Har du lyst på kostnadsfri musikk,
sport og nyheter fra hele verden? Vårt Internett Radio Adapter kobles opp til trådløse
nettverk på under to minutter uavhengig av PC. Pinell iConnect plugges inn og kobles til
enten stereoanlegget, eller en boom boks med de medfølgende lydkablene. Musikkfilene
dine overføres trådløst fra PC-en.
Pinell iConnect har over 13 000
stasjoner fra hele verden. Du kan
tilpasse søket ditt etter lokasjon og
sjanger for å finne nye stasjoner.
Lytt til de mest spilte låtene i USA,
eller en av dine favorittstasjoner
her hjemme. Podcast for mange
stasjoner er inkludert slik at du
kan lytte på favorittprogrammene
dine når du vil. Pinell iConnect er
kompatibel med de aller fleste
trådløse routere.
En 24-timers klokke og alarm er
integrert. Pinell iConnect har en
enkel og stilfull design som passer utmerket sammen med ditt stereoanlegg. Du kan
styre alle valgene med den medfølgende fjernkontrollen. Du kan lytte på radio fra hele
verden og i tillegg kan du spille av din musikksamling fra din PC.
Brukere av Pinell kan administrere sine favorittlister, registrere nye kanaler og mye mer
via eget hjelpemiddel på internett. (Webside hvor bruker oppretter egne spillelister).
Dette er et hjelpemiddel som kommer i tillegg til vanlig bruk via fjernkontrollen.
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Egenskaper og funksjoner:
•
•
•
•

Trådløs 802.11b/g tilkobling
Utgang: 2 x Stereo RCA
Utgang: Optisk
Strømforsyning DC9V1A

Pris og tilgjengelighet:
Pinell iConnect distribueres av de fleste
elektronikkforhandlere og har en
veiledende utsalgspris på NOK 1190,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

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

