
DAB+ (Digitale Radio)  

De nieuwe manier van radio luisteren! 

 
DAB+ staat voor Digital Audio Broadcasting. De nieuwe, internationale standaard voor digitale radio. Door 

het digitaliseren van de ether voor radio komt er meer zendruimte beschikbaar. Meer ruimte betekent een 
groter aanbod van zenders voor de luisteraar. Dus meer keuze! Digitale Radio gaat op termijn de FM 

vervangen. 

 
De voordelen van DAB+ 

 
Gemak 
Alle DAB-zenders worden automatisch ingelezen. Daarna kunt u eenvoudig zoeken op zendernaam. 

 
Meer radiozenders  
Grotere keuze voor de luisteraar.  
 

Uitgebreide programma-informatie via RDS (Radio Data System) 
 

Grotere dekking  
Door heel Nederland te ontvangen* 
  

Digitale geluidskwaliteit 
Kristalhelder geluid zonder ruis. 

 

Stabiele ontvangst 
Onderweg geen hinderlijke onderbrekingen* 

 
* na voltooïng van het zenderpark (2016/2017) 

 
 

De nummer 1 DAB+ radio uit Noorwegen nú in Nederland te koop 

 
DAB+ maakt zijn opmars in Nederland. Ook de rest van Europa loopt warm voor DAB+ met aan kop 

Noorwegen. Ruim 53% van de Noorse bevolking beschikt inmiddels over een DAB+ radio. Pinell en Tiny 
Audio zijn daarbij de merken die in Noorwegen met kop en schouder boven alle andere merken uitsteken. 

Deze Noorse marktleiders zijn nu ook in Nederland verkrijgbaar. De producten van Pinell en Tiny Audio 

onderscheiden zich o.a. door hun Scandinavische kwaliteit, design en gebruiksgemak. Van de ruime ervaring 
opgedaan in Noorwegen, kunt u nu ook profiteren.  

 

Tiny Audio Joy 
Portable DAB+ stereoradio in retrodesign 

 

 
 
De Tiny Audio Joy is een portable DAB+ radio met stereogeluid.  

Het stof aan de voorzijde geeft de Joy een opvallende retro look. 

 
Wilt u ook in de tuin of op het strand genieten van digitale radiokwaliteit dan is de Joy uw ideale partner. 

Dankzij de mogelijkheid om penlite batterijen te plaatsen in de radio en de handige draagband neemt u de 
Joy overal mee naar toe. Bovendien is de radio voorzien van een Micro USB aansluiting waardoor hij ook 

werkt op een powerbank.  

 



Deze veelzijdige portable radio is ook voorzien van Bluetooth zodat u ook draadloos uw eigen muziek kunt 

afspelen vanaf bijvoorbeeld uw smartphone. 

 
 

Specificaties: 
DAB+, FM radio 

Bluetooth, 10 meter bereik 

Stereogeluid, 2x 2 inch speakers 
Helder LCD display 

Geheugen voor 20 voorkeurzenders (10x DAB+ en 10x FM) 
Werkt op netstroom en batterijen (4x penlite batterijen, niet meegeleverd) 

Circa 8-10 uur speeltijd met batterijen 

Aansluitingen: hoofdtelefoon aansluiting, AUX-ingang, Micro USB voeding aansluiting 
Handige leren draagband 

Afmetingen: 190 x 110 x 60 mm (bxhxd) 
Gewicht: 0,7 kg 

 

Tiny Audio Travel 
Portable DAB+ met wekkerradio 

 
 

De Tiny Audio Travel is een lichtgewicht portable DAB+ radio. Door de compacte afmetingen en de 
ingebouwde batterij, is deze overal mee naar toe te nemen. Zo kunt u niet alleen thuis maar ook buiten 

genieten van digitale radiokwaliteit. Ook handig in dit kader is de Micro USB aansluiting waardoor de radio 
ook geschikt is voor een powerbank.   

 

’s Morgens wakker worden met uw favoriete radiozender? Ook dat kan met de Travel. De radio is namelijk 
ook te gebruiken als wekkerradio.  

Specificaties: 
DAB+, FM radio 

Geheugen voor 20 voorkeuzezenders (10x DAB+ en 10x FM) 
Digitale wekkerradio met digitale klok, 2x alarm en snooze 

Oplaadbare ingebouwde batterij met ca. 4-5 uur speeltijd 
Aansluitingen: hoofdtelefoon aansluiting, Micro USB aansluiting voor voeding 

Afmetingen: 130 x 130 x 45 mm (bxhxd) 

Gewicht: 0,3 kg 

 

 

 

 

 

 



Tiny Audio M8 

Compacte portable DAB+ radio 

 

Met deze compacte DAB+ radio kunt u overal luisteren naar uw favoriete radiozenders. Uiteraard in perfecte 

digitale kwaliteit. In de tuin radio luisteren op een zonnige dag? Geen probleem. Dankzij de mogelijkheid om 

batterijen in de radio te plaatsen kunt u hem overal mee naar toe nemen. Het toestel zoekt automatisch alle 

zenders en geeft deze ook weer in het display met de zendernaam. Een handige eigenschap van DAB+. 

De M8 is voorzien van een wekkerfunctie zodat u ’s morgens met uw favoriete radiozender gewekt wordt. 

Wilt u nog even blijven liggen dan schakelt u de sluimerstand in. 

Specificaties: 
DAB+, FM-radio 

Buitengewoon bedieningsgemak, DAB-zenders worden automatisch gezocht en geïnstalleerd 

Werkt op netstroom en op batterijen (AA) 
10 uur speeltijd met batterijen 

Geheugen voor 40 voorkeurzenders (20x DAB+ en 20x FM) 
Digitale wekkerradio met digitale klok, alarm, snooze en sleeptimer 

LCD-display met instelbare helderheid 
Compact, stijlvol design 

Afmeting: ca. 18 x 4 x 9,5 cm (bxdxh) 

Leverbaar in zwart en wit 

 

 

Tiny Audio Ami  

Robuuste portable DAB+ radio 

 

 
 

Dankzij zijn ingebouwde batterij en compacte formaat kunt u de Tiny Audio Ami overal mee naar toe nemen. 

Door zijn rubberized, spatwaterdichte behuizing kan de Ami tegen een stootje. De ingebouwde batterij heeft 

een speelduur van 8 uur en is oplaadbaar. Losse batterijen zijn niet nodig. Een ideale radio voor gebruik in 

huis en daarbuiten. U kunt met de Tiny Audio Ami overal genieten van uw favoriete radiozenders. Uiteraard 

in perfecte digitale geluidskwaliteit. Het toestel zoekt automatisch alle zenders en geeft deze met 

zendernaam weer in het display. Een handige eigenschap van DAB+. De Ami is leverbaar in 4 kleuren. 

Specificaties: 

DAB+, FM radio 

Buitengewoon bedieningsgemak, DAB-zenders worden automatisch gezocht en geïnstalleerd 

Oplaadbare ingebouwde batterij met 8 uur speeltijd  

Geheugen voor 20 voorkeurzenders (10x DAB+ en 10x FM) 

LCD-display met achtergrondverlichting 

Aansluitingen: Micro-USB-poort (DC-ingang), hoofdtelefoonaansluiting 

Accessories: USB-stroomadapter, USB-stroomkabel 

Afmeting: ca. 15 x 5 x 8 cm (b x d x h) 

Leverbaar in zwart, wit, rood en mintgroen 



 

Pinell Go 

Portable DAB+ design radio 

 
 
De Pinell Go combineert excellent geluid en bedieningsgemak met een opvallend design. Dankzij de 

ingebouwde batterij met een speelduur van maar liefst 24 uur kunt u de radio gebruiken waar u maar wilt. 

Thuis, op het terras, op vakantie of tijdens een picknick, met de Pinell Go geniet u op elke plek van uw 

favoriete radiozenders. Bij de ontwikkeling van deze DAB+ radio is niets aan het toeval overgelaten. Over elk 

detail, elke vorm en elke functie is nagedacht. Natuurlijk uitgevoerd in een design waar Scandinavië om 

bekend staat. Niet voor niets won dit product in 2014 de prestigieuze internationale Reddot Design Award. 

Specificaties: 
DAB+ en FM RDS 

Buitengewoon bedieningsgemak, DAB-zenders worden automatisch gezocht en geïnstalleerd 
Oplaadbare ingebouwde batterij met 24 uur speelduur 

Schakelt naadloos tussen batterij en voeding 

Geheugen voor 40 voorkeurzenders 
3 Internationale netstekkers 

LCD-display met instelbare helderheid 
Robuust Scandinavisch design 

Winnaar Reddot Design Award 

Aansluitingen: Audio-ingang (AUX), hoofdtelefoonaansluiting (tevens uitgang voor stereo-installatie) 
Afmeting: ca. 9,8 x 9,8 x 13,5 cm (b x d x h) 

Leverbaar in zwart, wit, rood en groen 
 

 

Tiny Audio Mono 
Robuuste DAB+ radio 

 

 

De Tiny Audio Mono is een degelijke portable DAB+ radio met oplaadbare batterij in een klassiek design. 
Dankzij de oplaadbare batterij bent u niet gebonden aan één vaste plek om naar uw favoriete radiozenders 

te luisteren. U kunt de radio overal mee naar toe nemen. De batterij heeft een speelduur van maar liefst 16 
uur. De rubberized, spatwaterdichte uitvoering maakt dat deze Mono tegen een stootje kan. U kunt uw 

favoriete zenders opslaan zodat u ze weer makkelijk terug kunt vinden. Daarnaast de Tiny Audio Mono ook 
als wekkerradio te gebruiken. Installatie is heel eenvoudig; het toestel zoekt automatisch alle zenders en 

geeft deze met zendernaam weer in het display. Een handige eigenschap van DAB+. 

Specificaties: 

DAB+, FM-radio 
Buitengewoon bedieningsgemak, DAB-zenders worden automatisch gezocht en geïnstalleerd 

Oplaadbare ingebouwde batterij met 16 uur speelduur 
Geheugen voor 20 voorkeurzenders (10x DAB+ en 10x FM) 



LCD-display met achtergrondverlichting 

Digitale wekkerradio met digitale klok, alarm, snooze en sleeptimer 

Aansluitingen: AUX Audio-ingang, hoofdtelefoon uitgang  
Accessoires: USB-stroomadapter, USB-stroomkabel 

Afmeting: ca. 10 x 10 x 17,5 cm (b x d x h) 
Leverbaar in zwart 

 

 

 

 

 

 

Tiny Audio M9 

Compacte DAB+ wekkerradio 

 
 

Zoekt u een betaalbare, compacte tafelradio, dan is de M9 ideaal voor u. De M9 beschikt over een grote 
display en is bijzonder eenvoudig te bedienen via de functietoetsen aan de voorzijde. Het klassieke design 

past in elk interieur.  

 
De M9 is ook te gebruiken als volwaardige wekkerradio. De wekkerfuncties zijn te bediening via de toetsen 

aan de bovenzijde van de radio. ’s Morgens wakker worden met uw favoriete radiozender of er ’s avonds 
mee in slaap vallen, wat wilt u nog meer? Uiteraard beschikt de M9 over een snooze functie voor het geval u 

in de ochtend nog even wilt blijven liggen. En met DAB+ hoort u uw favoriete muziek natuurlijk in 

storingsvrije, digitale geluidskwaliteit.  
Het toestel zoekt automatisch alle zenders en geeft deze met zendernaam weer in het display. Een handige 

eigenschap van DAB+. 
 

Specificaties: 
DAB+, FM radio  

Buitengewoon bedieningsgemak, DAB-zenders worden automatisch gezocht en geïnstalleerd 

Digitale wekkerradio met digitale klok, alarm, snooze en sleeptimer 
LCD-display met instelbare helderheid 

Geheugen voor 20 voorkeurzenders (10x DAB+ en 10x FM) 
Aansluitingen: hoofdtelefoonaansluiting 

Afmeting: ca. 19 x 11,5 x 11,5 cm (b x d x h) 

Leverbaar in zwart en wit. 
 

Pinell Supersound II+ 

Alles in 1 krachtpatser 

 



De Pinell Supersound II+ is het neusje van de zalm. Internetradio, DAB+, FM, Spotify Connect, WiFi, DLNA; 

deze alleskunner heeft het allemaal aan boord. Ondanks al deze mogelijkheden is het bedienen van deze 

radio bijzonder eenvoudig.  
Naast de standaard bijgeleverde afstandsbediening, waarmee alle functies zijn te bedienen, kan de 

Supersound II+ ook moeiteloos via een smartphone of tablet worden bediend. Daarvoor is een gratis app 
beschikbaar die kan worden geïnstalleerd op elke Androïd smartphone/tablet of op elke iPhone/iPad. 

 

Specificaties 
DAB+ en FM RDS 

Buitengewoon bedieningsgemak, DAB-zenders worden automatisch gezocht en geïnstalleerd 
Internetradio met méér dan 20.000 radiozender (zoeken op land en/of genre) 

Spotify Connect, selecteer een radiozender op uw PC, telefoon of tablet en beluister deze rechtstreeks vanaf 

de server op de Supersound II+ 
Mediaplayer met DLNA netwerkfunctionaliteit 

Wifi 802.11b/g/n support, WEP, WPA en WPA2  
Eenvoudige configuratie van het netwerk via de installatiewizard 

Speellijst aanmaken 
Geheugen voor 30 voorkeurzenders (10x internetradio, 10x DAB+ en 10x FM) 

Shuffle play (afspelen van nummers in willekeurige volgorde) 

Trickle play (langzaam vooruit- en snel terugspoelen) 
Automatische instelling van zomer- en wintertijd 

Digitale wekkerradio met digitale klok, alarm, snooze en sleeptimer 
Aansluitingen: AUX Audio-ingang, hoofdtelefoon uitgang 

Afstandsbediening/Afstandsbedienings app voor smartphone/tablet 

Afmeting: ca. 25 x 13 x 13 cm (b x h x d) 
Leverbaar in zwart en wit 

 
Tiny Audio Stereo 

Muziekwonder in een klassiek design 
 

 
 

Het opvallende design met notenhouten behuizing en kleurendisplay is niet het enige wat de Tiny Audio 

Stereo bijzonder maakt. Naast DAB+, Internetradio, Spotify Connect en Mediaplayer beschikt deze radio ook 
over Bluetooth. Dat maakt de Stereo een mini-installatie met onbeperkte mogelijkheden voor multimedia. De 

Stereo bedient u eenvoudig met de afstandsbediening, of met een smartphone of tablet via een gratis app. 
Dankzij de stereo speakers en ingebouwde subwoofer geniet u met de Tiny Audio Stereo van muziek in 

voortreffelijke kwaliteit. Live digitale radio luisteren, muziek streamen, u zegt het maar. De Tiny Audio 

Stereo is een alleskunner met ongekende mogelijkheden.  
 

Specificaties 
Internetradio via WiFi of Ethernet met méér dan 20.000 radiozender (zoeken op land en/of genre) 

Spotify Connect, selecteer een radiozender op uw PC, telefoon of tablet en beluister deze rechtstreeks vanaf 

de server op de Tiny Audio Stereo 
Frontier Silicon internetradio-portal 

Bluetooth 
Mediaplayer met DLNA netwerkfunctionaliteit 

DAB+, FM-radio 
Buitengewoon bedieningsgemak, DAB-zenders worden automatisch gezocht en geïnstalleerd 

2.8 inch kleurendisplay 

Stereo-geluid en ingebouwde subwoofer 



2 x 2,5 inch luidsprekers en 4,5 inch subwoofer 

Ingebouwde WiFi (Wifi 802.11b/g/n support, WEP, WPA en WPA2) 

Geheugen voor 30 voorkeurzenders (10x internetradio, 10x DAB+ en 10x FM) 
Shuffle play (afspelen van nummers in willekeurige volgorde) 

Trickle play (langzaam vooruit- en snel terugspoelen) 
Automatische instelling van zomer- en wintertijd 

Digitale wekkerradio met digitale klok, alarm, snooze en sleeptimer 

Aansluitingen: AUX Audio-ingang, hoofdtelefoon uitgang, line-out, ethernetaansluiting 
Afstandsbediening/Afstandsbedienings app voor smartphone/tablet (UNDOK app) 

Afmeting: cca. 28 x 11 x 18 cm (b x h x d) 
Leverbaar in notenhout 

 

 
 

 
 

 
 

 

Tiny Audio Wide 
Muzikale kameleon 

 

 
 

De Tiny Audio Wide is als een kameleon. Hij past zich volledig aan de wensen van de gebruiker aan. 

DAB+, Internetradio, Spotify Connect, Bluetooth, Mediaplayer, AUX-ingang én CD-speler. Ongeacht op welke 
manier u muziek wilt luisteren,  met de Tiny Audio Wide is het mogelijk. U haalt met deze radio een  

complete muziekinstallatie in huis. 
 

Dankzij het duidelijke kleurenscherm en de eenvoudige menustructuur is de Wide eenvoudig in gebruik. 
Bediening gaat met de bijgeleverde afstandsbediening op de gratis Undok App op uw smartphone. 

 

De Wide is voorzien van een stevige houten klankkast, stereospeakers aan de voorzijde en een ingebouwde 
subwoofer aan de onderzijde. In combinatie met de nieuwste slimme versterkertechnieken geniet u hierdoor 

van een ongekend warm en vol geluid, die in veel gevallen de gehele (woon)kamer kan vullen.  
 

 Internetradio Wifi en Ethernet 

 Spotify Connect 

 Bluetooth 

 Mediaplayer/DLNA 

 DAB+ (digitale radio) en FM radio 

 CD-speler 

 AUX-ingang 

 Stereogeluid met ingebouwde subwoofer 

 Groot kleurendisplay 

 

 
Uitgebreide specificaties 

Internetradio via WiFi of Ethernet met méér dan 20.000 radiozender (zoeken op land en/of genre) 
Spotify Connect 

Bluetooth 
Mediaplayer met DLNA, speel draadloos muziek af van andere apparatuur die in hetzelfde netwerk staan 

DAB+ Digitale Radio, FM-radio 



CD-speler ( CD, MP3 CD, WMA CD, CD-R en CD-RW) 

Frontier Silicon internetradio-portal, selecteer een radiozender vanaf uw PC of vanaf uw telefoon/tablet via 

de gratis UNDOK App.   
Buitengewoon bedieningsgemak, DAB-zenders worden automatisch gezocht en geïnstalleerd 

2.8 inch kleurendisplay 
Stereo-geluid en ingebouwde subwoofer 

Ingebouwde WiFi (Wifi 802.11b/g/n support, WEP, WPA en WPA2) 

Ethernetaansluiting voor bekabelde netwerkverbinding 
Geheugen voor 30 voorkeurzenders (10x internetradio, 10x DAB+ en 10x FM) 

Shuffle play (afspelen van nummers in willekeurige volgorde) 
Trickle play (langzaam vooruit- en snel terugspoelen) 

Digitale wekkerradio met digitale klok, alarm, snooze en sleeptimer 

Aansluitingen: vergulde AUX Audio-in en uitgang via RCA tulp, mini-jack 3,5 mm hoofdtelefoon uitgang, 
Ethernetaansluiting 

Afstandsbediening/Afstandsbedienings App voor smartphone/tablet (UNDOK App) 
Afmeting: ca. 35 x 14 x 21,5 cm (b x h x d) / Gewicht: ca. 4,7 kg 

Leverbaar in notenhout 
 

 

Tiny Audio M7+ Muziekstreamer 
 

U heeft een HiFi-installatie of surroundsysteem waar u tevreden mee bent, maar u wilt toch genieten van 

Internetradio, DAB+/FM radio, muziek streamen vanaf Spotify Connect of uw Windows Mediaplayer. Dan is 

de Tiny Audio M7+ dé oplossing voor u. 
Dit unieke product sluit u eenvoudig, met één kabeltje, aan op uw bestaande installatie. 

Eenmaal aangesloten kunt u genieten van DAB+ (digitale radio) en FM-radio. U bent dus volledig compatibel 
met de huidige én toekomstige uitzendstandaarden voor radio-ontvangst. 

 
De meest opvallende eigenschap van de M7+ is echter zijn internet-radiofunctionaliteit. Naast standaard 

internetradio, zoals bekend van andere aanbieders van internet-radioproducten, heeft de M7+ een 

ingebouwde Spotify Connect functionaliteit en een toegangsmogelijkheid tot het Frontier Silicon Radio Portal. 
En dát maakt de Tiny Audio M7+ bijzonder. 

 
Daarnaast beschikt de Tiny Audio M7+ over mediaplayer met DLNA-functionaliteit waarmee u muziek kunt 

beluisteren die is opgeslagen op uw PC of laptop. En dat alles via uw eigen WiFi-thuisnetwerk. Deze 

eigenschappen maken de M7+ uniek in zijn soort. 
 

De M7+ beschikt over een groot LCD-kleurendisplay en is eenvoudig te installeren en te bedienen via de 
meegeleverde afstandsbediening. Wilt u de M7+ bedienen met uw smartphone of tablet dan kan dat via de 

speciale app (Undok app van Frontier Silicon voor iOs en Android of de Pinell app voor iOs-gebruikers). 

 
Specificaties 

WiFi Internetradio met méér dan 20.000 radiozenders en Podcast (zoeken op land en/of genre) 



Spotify Connect, muziek streamen vanaf PC, telefoon of tablet 

Frontier Silicon internetradio portal 

Mediaplayer met DLNA netwerkfunctionaliteit 
DAB+ en FM radio (met RDS) 

Eenvoudig aan te sluiten op uw bestaande HiFi-installatie of surroundsysteem 
Wifi 802.11b/g/n support, WEP, WPA en WPA2 

Afspeellijsten 

Shuffle play (afspelen in willekeurige volgorde) 
Trickle Play (snel vooruit- en terugspoelen) 

Eenvoudige configuratie van het netwerk via de installatiewizard 
Geheugen voor 30 voorkeurzenders (10x internetradio, 10x DAB+ en 10x FM) 

Digitale optische uitgang / analoge 3,5 mm-uitgang 

Afstandsbediening / Afstandsbedienings app voor smartphone/tablet 
Afmetingen: 13 x 4,2 x 9,5 (bxdxh) 

 

 


