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DAB+, INTERNET EN
SPOTIFY: IDEAAL
Met een groeiend zenderaanbod en
verbeterde ontvangst wordt de aanschaf van
een DAB+ ontvanger steeds aantrekkelijker.

N

vanaf computers en NAS-servers in
oorwegen loopt voorop op het
het netwerk ten gehore brengen, en
gebied van DAB+, en het is dus
beschikt hij over Spotify Connect.
logisch dat Noorse fabrikanten
De Pinell Supersound II+ heeft een
veel ervaring hebben met het
eigentijdse vormgeving in zwarte
maken van DAB+ radio’s. Het Noorse
hoogglans. Een afstandsbediening
Pinell presenteert voor het eerst
wordt meegeleverd. We kunnen een
modellen onder de eigen naam op de
externe geluidsspeler aansluiten, maar
Europese markt, zodat ook Nederland
omdat een geluidsuitgang ontbreekt,
kan kennismaken met de Pinell
moet de hoofdtelefoonSupersound II+. In
aansluiting worden
Nederland is het bereik
VERBRUIK EN OPSTART
gebruikt om de Pinell
van DAB+ niet optimaal
De Pinell Supersound II+
aan te sluiten op een
en de geluidskwaliteit
verbruikt in stand-by minstereo- of home cinema
kan beter. Toch is DAB+
installatie. Het volume
der dan 0,5 watt. In volledig
de opvolger van FM
dat door de enkele
bedrijf is het verbruik
en daarom is het bij
speaker geleverd wordt,
9 watt. De geteste apparatuur
aanschaf van een nieuwe
is voldoende en er treedt
werd beschikbaar gesteld
radio verstandig om
niet snel vervorming op.
door Quantis Electronics.
ook naar modellen met
Nadeel is wel dat er
DAB+ te kijken. Maar er
slechts één speaker
zijn meer zaken die de
aanwezig is: het geluid is dus mono.
Pinell Supersound II+ een goede keus
Als we de Pinell Supersound II+ via de
maken. Als we hem aansluiten op ons
hoofdtelefoonuitgang op een muziekthuisnetwerk kunnen we via ‘t internet
installatie aansluiten, kunnen we wel in
naar tienduizenden radiozenders
stereo genieten. De speler heeft zowel
van over de hele wereld luisteren.
een ingebouwde Wi-Fi mogelijkheid als
Ook kan de muziekspeler bestanden
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een ethernetaansluiting. Via de
telescoopantenne is de ontvangstgevoeligheid voor DAB+ goed tot zeer
goed. De FM-ontvangst is minder. De
Supersound II+ heeft geen accu en is
dus hoofdzakelijk bestemd voor gebruik
binnenshuis. In Nederland kan dat op
dit moment nog problemen geven,
maar de komende maanden wordt de
signaalkwaliteit verbeterd. We kunnen
lang discussiëren over de vraag of
DAB+ wel de beste manier is om in
de toekomst naar radio te luisteren.
Internetradio is volgens sommigen een
betere optie. In de Supersound II+ zijn
beide aanwezig. Alle zenders die via
DAB+ te ontvangen zijn, kunnen ook via
het internet worden beluisterd, naast
nog tienduizenden andere zenders.
Pinell maakt in het apparaat gebruik
van de Frontier Silicon-applicatie. De
database wordt regelmatig vernieuwd,
zodat verouderde streams worden
gerepareerd of verwijderd en nieuwe
toegevoegd. Wat de Pinell zo’n ideaal
alles-in-één-apparaat maakt, is Spotify
Connect. Met een Spotify-abonnement
kunnen we honderdduizenden nummers
en albums naar de speler streamen.
Naast een Spotify-abonnement is dan
een tablet of smartphone nodig.
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DE BESTE MUZIEKMIX IN ÉÉN APPARAAT,
VORMGEVING
GEEN HANDMATIGE ZOEKFUNCTIE, BUGS BIJ
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