D. 4. februar lukker vi for FM radio igennem antennestikket. Dette gør vi, for at skabe mere plads i kabelnettet, så vi
fremover kan tilbyde endnu hurtigere bredbånd samt bedre billedkvalitet på flere HD-kanaler. FM-teknologien optager
desværre meget plads i kabelnettet - og for at skabe bedre løsninger, er det derfor nødvendigt at bruge pladsen den som lige
nu optager

Til dit nuværende anlæg !
Opgrader dit stereoanlæg med en DAB adapter og få DAB radiosignaler selvom dit gamle stereoanlæg kun spiller FM radio.
DAB adapteren sørger for at modtage de digitale DAB signaler. Du kan altså opgradere dit eksisterende Hi-Fi system, så du
får DAB+ radio uden at skulle udskifte hele anlægget. DAB adapteren tilsluttes dit anlæg med AUX kabel.

FM og DAB+
Clint H4 er en simpel og smart DAB+/FM radio radio tuner, der gør det muligt at nyde dine yndlings radiostationer på det
eksisterende stereo anlæg.
Der er en fast teleskopantenne på bagsiden, så der skal ikke installeres nogen særlige antenner eller kabler for at lytte til
DAB+ eller FM radio.
Der medfølger en fjernbetjening og et stereo phono kabel for nem betjening og tilslutning.
Har du et ældre B&O anlæg skal du blot tilslutte et B&O AUX adapterkabel.

DAB+ og Internet radio adapter til musikanlæg
Fordelen ved en internet radio er, at du ikke er begrænset til de radiostationer, du kan hente i luften.
Internettet er fuldt af radiostationer – mere end 20.000 af slagsen, fordelt over hele kloden
Clint H6 er multifunktions audio adapter til streaming (Spotify, DLNA, Internet Radio) og DAB/DAB+/FM Radio. Smart
adapter til opgradering af eksisterende Hi-Fi.DAB+ og Internet radio adapter til musikanlæg
Opgrader eksisterende Hi-Fi-systemer med DAB + / FM / Internet Radio / DLNA / Spotify Connect.
Clint H6 er multifunktions audio adapter til streaming (Spotify, DLNA, Internet Radio) og DAB/DAB+/FM Radio. Smart
adapter til opgradering af eksisterende Hi-Fi.

