IP Tune internetové rádio
Pro všechny milovníky hudby, kteří poslouchají rádio a kterým záleží na vzhledu a perfektní
kvalitě zvuku. Rádio má rozměry kompatibilní s HiFi komponenty - 43 cm. IP Tune rádio
můžete poslouchat přes sluchátka, popř. je lze pomocí digitálních výstupů snadno propojit s
dalšími komponenty nebo zesilovačem. S tímto rádiem můžete nerušeně české stanice Rádio
Classic Praha, D-Dur, ČRo-Vltava a mnoho zahraničních stanic - ABC Opera, AIR Classique,
Azur Classique, Calm Radio Wagner, Boston Baroque Radio, Schwissradio Oper, Venice
Classic, Radio Mozart aj. Můžete si vybírat z mnoha hudebních žánrů - jazz, pop, rock, metal,
relaxační hudba, country aj.

S rádiem bude moci přijímat více než 12 000 rozhlasových stanic z celého světa. Podmínkou
je přístup k Internetu přes WLAN router nebo připojení k LAN. Jednoduše se s IP Tune
rádiem připojíte k síti a otevře se vám přístup ke stanicím z celého světa - od brazilské
taneční hudby až po klasickou hudbu z Ameriky nebo ze Švýcarska.

Internetové rádio IP Tune využívá profesionální internetový portál "RECIVA", který zajišťuje
spolehlivý a bezpečný přístup k mnoha internetovým rozhlasovým stanicím.
Na IP Tune rádiu můžete díky připojení k síti pomocí LAN nebo bezdrátově pomocí WLAN,
přímo přehrávat vlastní hudbu z počítače. Rádio podporuje mnoho formátů hudby: AAC,
AIFF, AU, M4A, MP3, OGG, Real Audio a WMA. Streamování přes uPnP je možné také na
MAC a Linuxu.

Technické parametry:
Rozměry

(š x v x h) 430 x 60 x 270 mm

Barva

Černá nebo titanová

Hloubka

270 mm

Výška

60 mm

Šířka

430 mm

Připojení:

Výstup pro sluchátka (6,3 mm) · digitální audio
výstup (optický) · digitální audio výstup
(koaxiální) · Síťové připojení RJ-45

Vybavení:
-

Až 12 000 rozhlasových stanic přes WLAN nebo LAN
Celkem 100 předvoleb pro internetová rádia
Hudební soubory z počítače můžete přehrávat pomocí WLAN nebo LAN
FM rádio s pamětí pro 20 stanic
USB rozhraní a slot pro karty SD/MMC.

Vlastnosti:
-

Výběr stanic podle různých kritérií (např. podle žánru, rozhlasové stanice, lokality)
Paměť stanic/ukládání oblíbených stanic/ukládání 10-ti posledních rozhlasových stanic.
Možný update seznamu vysílačů
Streamování hudby podle různých kritérií: např. dle autora, alba, interpreta nebo žánru.
Přehrávání hudby přímo z USB flash disku nebo paměťové karty SD/MMC
Displej s modrým podsvícením
Hodiny, funkce buzení a sleep timer
Automatické vyhledávání sítě nebo manuální nastavení
Kompatibilní s WLAN 802.11b, 802.11g a 802.11bg
Šifrování WEP, WPA a WPA2
Zobrazení intenzity signálu WiFi
Možnost aktualizace firmwaru.

Rozsah dodávky:
Dálkové ovládání (vč. baterií)
Návod k obsluze.

Objednávky:
tel. 605 266 652

