Highway 200 In-CarAudioadapter for DAB+
150406

SRP 99,99 €
De DAB/DAB+ autoradioadapter die naadloos
samenwerkt met het bestaande audiosysteem in je auto.
Brengt je meer stations, meer keuze en een
kristalheldere geluidskwaliteit.

Stijl

200

PRODUCT DETAILS
Onze Highway autoaudioadapters zijn de makkelijkste manier om het bestaande audiosysteem in je auto, bestelwagen
of truck te moderniseren zonder het te vervangen. Geniet van de enorme keuze aan stations en van de storingsvrije
kwaliteit van DAB/DAB+ digitale radio en van al je favoriete muziek van je smartphone, tablet of muziekdiensten via
het bijgeleverde kabeltje.

Meer stations, digitale kwaliteit

Of je nou onbekend bent met digitale radio of thuis al geniet van de grote keuze en kwaliteit van digitale radio, je zal
versteld staan van het geluid in je auto met de Highway.

DAB digitale radio zorgt voor zeer gedetailleerde digitale geluidskwaliteit, te gekke content waarvan veel enkel
beschikbaar via digitale radio. Digitale radio's ontvangen automatisch alle beschikbare radiostations die je kunt
selecteren op naam. De Highway heeft de "digital tick" waardoor je gerust kunt zijn dat hij klaar is voor elke
toekomstige verandering op het gebied van FM of DAB+. Dus ook voor de FM afschakeling.

Eenvoudig zelf te monteren

Een makkelijk te monteren oplossing voor de miljoenen auto's zonder digitale radio over de hele wereld. De Highway
is heel makkelijk te installeren in je auto. Speciale gereedschappen zijn niet nodig. In een paar stappen ben je klaar en
kun je luisteren.

De Highway werkt met je bestaande audiosysteem via het meegeleverde verbindingskabeltje of draadloos via een
ongebruikte FM-frequentie. De set bestaat uit een compacte, stijlvolle bedieningsunit die overal op het dashboard kan
worden bevestigd en een discrete voorruitantenne en antenne. Er is geen makkelijkere manier om in je auto te
genieten van digitale radio en muziek van je smartphone.
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Programma volgen

De Highway heeft een krachtige programmavolgfunctie die een ononderbroken ontvangst onderweg garandeert.
Doordat de Highway overal automatisch overschakelt naar de sterkst beschikbare zender kun je ongestoord blijven
genieten, zonder opnieuw te moeten afstemmen op een andere zender.

Muziek via aux-ingang

Verbind eenvoudig je smartphone, tablet of muziekspeler via het meegeleverde kabeltje met de 3,5 mm-ingang, ga
zitten en luister ontspannen naar muziek, audioboeken of podcasts terwijl je rijdt.

Compacte, stijlvolle bedieningsunit

Dankzij het grote, automatisch dimmende display en de makkelijk leesbare verlichte knoppen, kun je de Highway
comfortabel bedienen zonder dat je aandacht wordt afgeleid van het verkeer. Het kiezen van stations en het navigeren
door de menu's gaat snel en intuïtief. Bovendien kun je maximaal 20 voorkeuzestations opslaan, waardoor afstemmen
op je favoriete stations wel heel makkelijk is.

Ontworpen en ontwikkeld in het VK

De Highway is, net als onze andere producten, in het Verenigd Koninkrijk ontworpen en ontwikkeld door ons team van
technische experts. Dit betekent niet alleen dat je verzekerd bent van een geweldig geluid en een indrukwekkend
kwaliteitsniveau, maar ook dat wij standaard drie jaar garantie op onze producten kunnen geven.

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454504069

Fabrieksnummer:

150406

Productgewicht:

0.36 kilograms

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

0.36

Pakmaat Hoogte:

26

Pakmaat Breedte:

3.5

Pakjesmaat Lengte:

7
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