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Om en måned vil op mod 400.000 DAB-radioer blive tavse
Den 1. oktober slukkes der for det digitale DAB-signal. I stedet vil de mange digitale
radiokanaler udelukkende sende på det nye signal med betegnelsen DAB+. Det betyder
samtidig, at op mod 400.000 ejere af en DAB-radio fra før 2012 skal ud og investere i en
ny radio, hvis de fortsat vil kunne lytte digitalt. Et godt bud på sådan en udskiftning
kommer fra danske Tangent, der netop har lanceret to nye skud på stammen i deres
populære 2go-serie.
2go-serien fra Tangent har ligesom virksomhedens øvrige radio- og højttalerprodukter været
kendt for sublim lydkvalitet og stor brugervenlighed. Begge disse karakteristika træder da
også tydeligt frem i de to nye produkter DAB2go+ og DAB2go Junior. Derudover udmærker
nyhederne sig ved et smagfuldt design, der lever fuldt op til de bedste danske traditioner på
den front.
6 timers frihed
Både DAB2go+ og DAB2go Junior er udstyret med et praktisk håndtag, der gør radioerne
nemme at tage med på tur eller ud i haven. Mens junior-versionen i fri dressur får strøm fra 4
stk. AA-batterier, er DAB2go+ forsynet med et genopladeligt batteri, der fuldt opladet giver
op til 6 timers kabelfri vellyd fra den særligt udviklede fuldtone-højttalerenhed. For
yderligere at optimere musikoplevelsen og få et lydbillede, der matcher den enkeltes smag,
er det muligt at vælge mellem hele 8 forprogrammerede lydindstillinger.

Fungerer også som Bluetoothhøjttaler
Begge nyhederne fra Tangent kan ud
over det nye digitale DAB+ signal
modtage på FM-båndet. Dette signal
vil tidligst blive lukket to år efter,
at den digitale radiolytning har
rundet 50 procent, og for nogle
lyttere vil det derfor være en
foretrukken kilde til radio nogle år
endnu.
Det er imidlertid ikke kun som radio, at DAB2go+ og DAB2go Junior udmærker sig. Begge
produkter er således udstyret med Bluetooth og kan derfor fungere som kvalitetshøjttaler for
streaming af musik fra bl.a. smartphones og tablets.

Nem test af DAB-signal
Hos Tangent bliver de ofte spurgt, hvordan man kan konstatere, om ens nuværende DAB-radio
kan modtage det nye DAB+ signal. Ifølge direktør Karsten Holst er svaret ganske enkelt.
– Kan man i dag høre DR P4 på sin DAB-radio, kan man modtage DAB+. Den kanal sender
nemlig allerede udelukkende på det nye digitale signal, fortæller Karsten Holst.
Om Tangent
Tangent har i mere end 20 år lagt navn, vellyd og design til en lang række særdeles populære
audioprodukter.
Gennem årene har Tangent igen og igen vist, at fingeren er på pulsen og er på forkant med
både den teknologiske udvikling og de designmæssige strømninger.
Hvad lyden angår, overlader Tangent aldrig noget til tilfældigheder. Eller til bits og bytes. I
stedet er vores erfarne akustikere din garanti for, at hvert eneste Tangent-produkt leverer en
krystalklar og autentisk gengivelse af din yndlingsmusik.
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