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DAB+ KOMT NAAR
DE HUISKAMER

De belangstelling voor DAB+ groeit, maar hoe combineer je
digitale radio en internetradio met je huidige audioinstallatie?
De Tiny Audio M7+ biedt de oplossing.
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de Tiny Audio M7+ vinden we een
et het aantal radiozenders dat
analoge en digitale geluidsuitgang.
via DAB+ uitzendt, groeit ook
Omdat het bij DAB+ om digitale radio
de interesse voor dit digitale
gaat en we de best mogelijke geluidsradionetwerk. Voor de
kwaliteit via de speakers willen horen,
ontvangst van DAB+ is een speciale
is het aan te bevelen om de streamer
radio nodig, maar het aansluiten van
via de optische digitale geluidsuitgang
zo’n radio op een home cinema of
aan een home cinema- of stereoset te
stereoset in de huiskamer is vaak
koppelen. Een groot pluspunt is dat de
problematisch. Een oplossing is de Tiny
Tiny Audio M7+ geen gebruik maakt van
Audio M7+, die het beste kan worden
een vaste uitschuifbare antenne: er is
omschreven als muziekstreamer. Het
de mogelijkheid om een antenne via een
apparaat heeft geen speakers en kan
plug aan het apparaat te
dus niet zelfstandig
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koppelen. Er wordt een
gebruikt worden voor het
M7+ Muziekstreamer is van alle draadantenne meegelebeluisteren van muziek,
markten thuis. Naast DAB+
verd, maar daarmee
maar door middel van
is de ontvangst niet
beschikt de M7+ over interneteen analoge of digitale
optimaal. Als we zelf
radio en stream je muziek via
geluidsverbinding met
Spotify Connect of Mediaplayer. een antenne van dikke
een home cinema- of
coaxkabel ‘bouwen’, is
En dat alles via je eigen
stereoset wordt het
de ontvangst daarmee
audioinstallatie.
geluid hoorbaar via
uitstekend, ook
de bestaande geluidsbinnenshuis. Het wordt voor DAB+ en
installatie. In feite geeft u uw oude
FM-ontvangst pas echt een feest als
installatie met de Tiny Audio M7+
we een buitenantenne aansluiten. Het
dus een upgrade naar de nieuwste
besturingssysteem dat in de Tiny Audio
ontvangsttechnieken, en dat voor een
M7+ wordt gebruikt, is geen onbekende.
bescheiden bedrag. De Tiny Audio M7+
Het wordt namelijk in meerdere DAB+
is een klein apparaat met een groot
apparaten gebruikt. Naast een DAB+ en
display dat meer dan driekwart van het
FM-tuner beschikt de Tiny Audio M7+
front bestrijkt. Aan de achterzijde van
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over meerdere functies. Zo kunnen
we via Spotify Direct muziek vanaf de
Spotify-app op tablet of smartphone
streamen naar de Tiny Audio M7+,
die op zijn beurt de muziek weer laat
klinken via de speakers van de home
cinema of stereoset. Ook is het
internetradioplatform Frontier
Silicon aanwezig. Hiermee luisteren
we naar meer dan twintigduizend
radiozenders over de hele wereld.
Als laatste is de functie netwerkstreaming aanwezig. Door zijn vele
mogelijkheden in de Tiny Audio M7+
een veelzijdige opwaardering van
de bestaande geluidsinstallatie.
Het apparaat beschikt over dertig
voorkeuzeposities: tien voor DAB+,
tien voor FM, en tien voor internetradiozenders.
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