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Pinell Supersound II

Radio i særklasse

Er du på jakt etter en radio med klare signaler, eller kanskje en DAB-radio?
Hva med nettradio? Med Pinell Supersound II trenger du ikke inngå mange
kompromiss, og gir navnet «radio» en helt ny mening.
Tekst og foto: Espen Schei
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u skal lete lenge før du
finner en radio som er så
fullspekket av godbiter,
men samtidig så enkel i bruk
som Supersound II. Stort pluss
for at Pinell har hørt på folket og
utstyrt denne modellen med en
fjernkontroll. For ikke å glemme
et godt forbedret lydbildet,
og en romsligere skjerm. Et
vakkert, velspillende møbel i
hvit eller svart pianolakk.
På innsiden finner vi
teknologien som gjør akkurat denne radioen til en
klassiker, med muligheter
for både FM, DAB, nettradio
og streaming av musikk via
hjemmenettverket. Nettradio er litt spesielt, men kort
fortalt kobler du radioen til
nettverket – trådløst eller
kablet – for så å velge blant
et massivt bibliotek på rundt
20.000 kanaler og podkasts rundt
om i verden.

Til dere som skulle være redde
for at det blir mye å sette seg inn
i, frykt ikke: det er lekende lett!
Menyen fungerer som en drøm,
og finnes på de aller fleste språk,
norsk inkludert. Eneste minus vi

klarte å finne var at radioen ikke
går på batteri, og det kunne hvert
kjekt med en optisk utgang for
spesielt interesserte. Planer om å
kjøpe en ny radio? Dette er en sikker vinner, til en god pris!

HjemmePC
Øker mest – norges største pc-blad

Vi viser deg de beste løsningene!
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GODT KJØP

Spesifikasjoner

Trådløst nettverk: 802.11 b/g
DAB: Ja
AM/FM tuning: Ja
Filstøtte: WMA, MP3, og Real Audio
Utførelse: Sort eller hvit pianolakk
Klokke: Ja, med dato.
Støtter UPnP – Universal Plug & Play
Kanaler: Over 20.000 radio- og
podkastkanaler
Størrelse: 249mm x 130mm x
130mm
LCD-skjerm: 6 linjer med lysjustering
Fjernkontroll: Ja
Lydutgang: Ja
Pris: 1.286kr (mshop.no)
Leverandør: Pinell

VÅR VURDERING

ENKELT: Gode og enkle knapper gjør det
lettvint for alle og enhver.

Turn on: Vakker, velspillende,
fjernkontroll, proppet med god
funksjonalitet, equaliser, kan kobles
til eksterne enheter, automatisk
oppdatering.
Turn off: Ikke batterimulighet eller
optisk utgang.

Philips Fidelio DS7550

Seiglivet partyløve
Denne minihøyttaleren bare spiller og spiller. Og det gjør den bra.
Tekst: Hallvard Lunde
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www.hjemmepc.no

arkedet flommer over
av små høyttalere med
iPod/iPhone-dokking.
Spilleren Fidelio DS7550 fra Philips
er ikke noe unntak i så måte.
Spilleren er svært kompakt og er
laget for å tas med på tur. Størrelsen er omtrent på nivå med
en 12 pakning med egg, bare
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tynnere. Baksiden er dekket av et
aluminiumsdeksel med en utfellbar
støttefot. Hele forsiden er dekket
av et perforert metalliske materiale,
som sikrer at lyden kommer ut uten
at man risikerer å ødelegge høyttalerne under transport.
Tilkoblingspunktet for musikkspiller eller mobil er fjærbelastet,
noe som gjør at spilleren står fint

inntil høyttaleren. Det er ikke mange tilkoblinger å forholde seg til på
DS7550. Kun to. En til strøm og en
til 3.5 mm plugg for tilkobling av
mobiltelefon eller andre lydkilder.
På knappesiden finner vi kun
en av/på for ekstra bass i tillegg til
volum og av/på-knapp.
Byggekvaliteten på høyttaleren
virker svært solid. Med på kjøpet
følger også en veske i neoprene
som høyttaleren pakkes i. Denne
virker også for å bidra til god
beskyttelse for høyttaleren. Vi tror
ikke du trenger å være redd for at
denne går i stykker under normale
transportforhold.
Lydmessig synes vi høyttaleren
leverer varene - den kompakte
størrelsen tatt i betraktning. På
maksimalt volum klarer den faktisk
å servere lyd som ikke vrenger seg.
Men, best lyd gir den likevel på noe
lavere volum.
Høyttalerne har et innebygd

oppladbart batteri. Det er oppgitt
til å vare i åtte timer. Vi stoppet
batteritesten etter 16 timer. Det
er imponerende. Den klarte også,
uten strømkontakten tilkoblet, å
vekke i live våre iPod nano som har
ligget urørt i over ett år.
Det finnes også et program for
nedlasting til iPod/iPhone som gir
noen flere funksjoner, som klokke,
alarm og noen lydinnstillinger.

Spesifikasjoner

Størrelse: 17,5 x 16,2 x 4,4 cm
Pris: 1.090 kr. (www.apple.no)
Leverandør: Philips

VÅR VURDERING

Turn on: Kompakt og stilig design.
Veldig bra batterilevetid
Turn off: Litt ustabil støtte

