R EC E N S I E

RECENSIE PINELL SUPERSOUND II

Theo Wubbolts

ZWART OF WIT LUISTEREN?
“De Pinell Supersound II+ is het neusje van de zalm op het gebied van digitale
radio. DAB+, FM RDS, Internetradio, Spotify Connect, DLNA, wekkerradio, voorkeurzenders; je kunt het zo gek niet bedenken of de Supersound II+ heeft het aan
boord. De Pinell Supersound II+ kan bovendien moeiteloos via een smartphone of
tablet worden bediend. En dat alles natuurlijk met een voortreffelijk geluid.”

Z

o luidde de tekst in de advertentie die vorige maand
in Hifi Video Test stond. Aan mij de dankbare taak
eens te kijken of dit niet een beetje overdreven gesteld
was; het blijft tenslotte toch een tekst uit een advertentie
nietwaar?
Maar om direct met de deur in huis te vallen: binnen de
perken van ‘je kunt het zo gek niet bedenken’ moet ik
toegeven dat deze tafelradio – want daar hebben we het over
– wel veel in huis heeft. Inderdaad DAB+ en FM, met
daarnaast de mogelijkheid tot het beluisteren van internet
radiostations annex Spotify Connect en… veel ‘comfort’.
Met het inpluggen van het netsnoer in een wandcontact(doos), kun je natuurlijk al beginnen met het luisteren naar
FM radiostations, of DAB+ zenders, alvorens je verbinding
gaat maken met het wwweb. Daartoe is een draadloos
netwerk een vereiste. (Mocht dat een probleem zijn dan kun

je heel goed terecht met bijvoorbeeld een D-Link DCH
M225 ‘Music Everywhere’, een extender die ik besprak in
HVT van januari jongsleden, kosten: € 49,95.)
Het stappenplan om Spotify Connect in te schakelen is goed
te volgen en een spreekwoordelijk fluitje van een cent. (Vanaf
een smartphone alleen met Spotify Premium.) Er is (nog)
geen Nederlandstalige gebruiksaanwijzing, wel een in het
Engels en andere talen op de site te vinden. Over de klank,
het bedieningsgemak en de mogelijkheden ben ik overigens
zeer te spreken.
Voor meer informatie https://digitaleradiospecialist.nl
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