
Tiny Audio C5 DAB+ car-adapter

Veel auto’s hebben nog geen DAB+ digitale radio aan boord. Wilt u toch genieten van storingsvrije radio 
ontvangst en alle bijkomende voordelen van DAB+ zonder dat u uw bestaande autoradio hoeft te vervangen? 
Dan biedt de Tiny Audio C5 hiervoor dé oplossing. 

De C5 werkt perfect samen met uw bestaande autoradio. U sluit deze eenvoudig bekabeld aan op de AUX van 
uw bestaande autoradio en plakt de meegeleverd antenne op uw voorruit. Beschikt u niet over een AUX-ingang 
op uw bestaande autoradio dan is de C5 ook draadloos te verbinden via de ingebouwde FM-transmitter, de 
C5 stemt u dan af op een vrij FM-kanaal van uw auto*. Dankzij het grote kleurenscherm kunt u alle informatie 
duidelijk aflezen. In één oogopslag ziet u de zenderlijst en schakelt u razendsnel met de handige menu-knop 
over naar een andere radiozender. 

Een ander groot pluspunt van deze DAB+ auto adapter de ingebouwde CARKIT. 
Via één druk op de knop schakelt u over op de carkitfunctie zodat u handsfree kunt bellen.
Daarnaast kunt u via de ingebouwde bluetooth draadloos muziek afspelen vanaf bijv. uw smartphone. 
En mocht u nog een bekabelde MP3 muziekspeler hebben, dan is hier ook een ingang voor aanwezig.

Tiny Audio komt uit Noorwegen, het land dat ver voorloopt op het gebied van DAB+.
Dat merkt u aan de ontvangstkwaliteit en het eenvoudige bedieningsgemak.
Met deze radio heeft u in feite een kwalitatieve 3-in-1 oplossing en dat voor de prijs van één! 

*Voor de beste werking adviseren wij om uw Tiny Audio C5 bekabeld op de AUX-ingang aan te sluiten van uw autoradio. 
Daarnaast is voor een goed ontvangst het correct plaatsen van de meegeleverde raamantenne van essentieel belang. 

•	DAB+ Digitale radio
•	Groot dimbaar kleurenscherm
•	 Ingebouwde speaker voor carkit, handsfree bellen
•	Bluetooth 2.1, draadloos muziek afspelen  
 vanaf uw smartphone (streamen)
•	Aux-in en line-out (mini jack)
•	 FM-transmitter voor draadloze verbinding
•	 10 voorkeuzestations aan de bovenzijde 
•	 Versterkte (actieve) raamantenne meegeleverd 
 Ontvangstunit: SMB-Male connector  
 Antenne: SMB-Female connector

•	Dashboard bevestiging meegeleverd
•	 12/24 volt voeding via USB
•	Handige verloopstekker meegeleverd  
 (van sigarettenaansteker naar dubbele USB voor  
 o.a. opladen mobiele telefoon)
•	Afmetingen: ca. 11 x 6,5 x 3,2 cm / ca. 335 gr.
•	Afmetingen bevestiging: ca. 5 x 3 x 3,5 cm
•	 2 jaar garantie 
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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. DAB+ gaat op termijn de FM vervangen.

De voordelen van DAB+ (Digitale Radio)

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 (na voltooïng van het zenderpark 2016/2017)

Digitale geluidskwaliteit
Kristalhelder geluid zonder ruis


