DAB / DAB+ USB Stick voor ontvangst digitale radio op uw computer
• USB DAB / DAB+ (Digital Audio Broadcasting) tuner voor ontvangst digitale radio op een computer
• Software ontwikkeld in samenwerking met het Duitse Fraunhofer Institute
• Breed aanbod van nationale en specialistische radio zenders die tevens voorzien in additionele
digitale informatie
• CD geluidskwaliteit via de ether met mogelijkheid tot 5.1 surround sound uitzendingen
• Géén gekraak, gestoor of zoeken van frequenties meer
• Opname functie

De transistorradio van de toekomst DAB en DAB +
De NOXON USB DAB/ DAB+ radio ontvanger is TERRATEC´s eerste product voor de DAB+ markt. U kunt
zeer eenvoudige digitale radio via de ether ontvangen op een computer via de meegeleverde antenne.
Zo blijft u mobiel. Steek de NOXON DAB stick in een vrije USB poort op uw computer of notebook, installer
de meegeleverde software en geniet van de kwaliteit die digitalke radio via DAB biedt. Deze software is
ontwikkeld in samenwerking met de Duitse uitvander van MP3 technologie, het Fraunhofer Institute.
De software is specifiek ontworpen voor een uitstekende ontvangst van DAB en DAB+ radio zenders.
Digitale radio via DAB technologie start waar FM gelimiteerd is in haar vermogen. DAB / DAB+ bidet een
uistekende geluidskwaliteit, meer verschillende en genre specifiek zenders, alsook fascinerende nieuwe
radiodiensten die additionele informatie bieden. Ten opzichte van FM heeft DAb/DAB+ bijne geen
restricties wat betreft geagrafische ontvangst binnen het verzorgingsgebied. Met andere woorden
een zender is middels DAB door het gehele land in dezelfde kwaliteit beschikbaar zonder frequenties
te verwisselen
Krijg toegang tot de digitale wereld van radio ontvangst met de nieuwe NOXON DAB Stick.
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DAB / DAB+ USB Stick voor ontvangst digitale radio op uw computer
Technische Gegevens
Functies
• Plug ‚n‘ Play
• Opname functie
• NewsService (Journaline)
Journaline is vergelijkbaar met Teletekst, maar dan voor digitale radio.
Zoals bij een online tijdschrift of krant biedt Journaline een intuitieve en gerichte toegang tot actuele tekst informatie. Deze
informatie wordt automatisch via het digitale radiosignaal (DAB/DAB+) uitgezonden. M.a.w. een geavanceerde versie van
het aloude RDS. Gebruikers kunnen direct op hun DAB+ radio door de laatste berichten navigeren via een eenvoudige menu
structuur en doelbewust voor hun interessante thema´s uitkiezen. De aangeboden inhoud van de berichten betrekt zich
op programma specifieke als ook niet programma specifieke tekstberichten. Met Journaline kunnen berichten zoals Sport
nieuws, gedetailleerde voetbaluitslagen, verkeersmeldingen, weerberichten enz. Opgeroepen worden op een standaard
digitale radio ontvanger (DAB+). Journaline staat tevens de ontvangst van DAB surround toe.
Let op: Journaline is niet in ieder land met DAB/DAB+ uitzendingen beschikbaar! De meegeleverde software is in ieder geval
wel geschikt voor ontvangst van Journaline indien beschikbaar.

• Dynamic Label service (Intellitext)
• Real Time Information (Dynamic Label)
• Electronische Programma Gids (EPG)
Afmetingen
• 53 x 9 x 25 mm (L x W x H) / Gewicht • 10 g
Systeemvereisten
• 1.0 GHz Intel / AMD CPU
• 1 GB RAM
• 1 USB 2.0 / 3.0 aansluiting
• Internetverbinding voor het downloaden van de driver en software
• 300 MB vrije ruimte op uw harde schijf t.b.v. de installatie
• Windows XP SP3 (32/64 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64 Bit) /
Windows 7 SP1 (32/64 Bit) / Windows 8 (32/64 Bit)
Verpakkingsinhoud
• NOXON DAB Stickw
• DAB Staafantenne
• IEC antenne-adapter
• USB verlengkabel
• Snelstarthandleiding
• Service Kaart
Meer info‘s: www.worlddab.org / www.digitaleradio.be

Artikel Nummer:
EAN-Code:
Garantie:		

10774
4017273107745
24 Maanden

NOXON DAB Stick · 17.07.2012 · Page 2
Alle bedrijfsnamen en handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken en merknamen van hun respectievelijke eigenaren.
© NOXON Media GmbH · Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Foto‘s kan variëren.

