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De nieuwe  
generatie  
digitale radio_

Voordelen Busch-Radio DAB+
 » DAB+- en FM-ontvangst
 » Hoge geluidskwaliteit zonder storingen of ruis
 » Kleurendisplay met hoge resolutie 
 » Weergave van aanvullende informatie zoals titel  
en/of artiest

 » Slaap-/wekfunctie
 » Stereo-/mono-omvormer
 » Extra ingang voor in- en uitschakelen  
op afstand

 » Line-out-uitgang (AUX) voor aansluiting van  
externe versterkers

 » Steekklemmen voor aansluiting van twee 
luidsprekers

Extra voordelen van BTconnect DAB+
 » Muziek streamen vanaf mobiele apparaten 
naar inbouwradio en de aangesloten 
inbouwluidsprekers

 » Radio koppelen met mobiele bluetooth-
luidsprekers om radiozenders te beluisteren
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BTconnect DAB+ 
Met de bluetooth-interface kan alle muziekinhoud van 
mobiele apparaten via het inbouwapparaat gestreamd 
worden. De aangesloten inbouw luidsprekers worden 
gebruikt voor geluidsweergave en staan niemand in de weg. 
Andersom is het ook mogelijk om het radiogeluid naar de 
gekoppelde bluetooth-luidsprekers te sturen.

Toegang tot elke 
muziekbibliotheek

Installatie 
In de slaapkamer, de keuken of de badkamer: de 
radio is naadloos te integreren in elke ruimte en in  
de schakelaarprogramma’s van Busch-Jaeger. 

Busch-Jaeger biedt voor elk soort installatie 
bijpassende inbouwluidsprekers voor zowel inbouw- 
als plafondmontage. Ook voor hoekmontage van de 
radio heeft Busch-Jaeger de ideale oplossing in huis.

Overal op zijn plek

BESTELGEGEVENS

Artikelnummer: Bestelnummer: Omschrijving

8215 U-101 2CKA008200A0275 Busch-Radio DAB+

8220 UJ-84-101 2CKA008200A0233 Busch-Radio DAB+, complete set

8250 AJ-214-101 2CKA008200A0235 Busch-Radio DAB+, complete 
set voor hoekmontage

8217 U-101 2CKA008200A0278 Busch-Radio BTconnect DAB+

8270 UJ-84-101 2CKA008200A0236 Busch-Radio BTconnect DAB+, 
complete set

DAB+ staat voor ‘Digital Audio Broadcasting’. 
Deze vervanger van uitzendingen via FM-
frequentieband is al een aantal jaar de nieuwe 
standaard in Nederland en wordt inmiddels 
door alle grote radiostations gebruikt.

Digitale radio DAB+ biedt vele voordelen. Zo 
werkt het onafhankelijk van internet, gebeurt 
het zoeken naar zenders op alfabetische 
volgorde (en dus niet meer op frequenties), en 
is de signaalontvangst storingsvrij en  
ruis daarmee verleden tijd.

De digitale DAB+-techniek geeft toegang 
tot zowel regionale als landelijke zenders 
en garandeert een helder en zuiver geluid. 
Bovendien geven veel zenders aanvullende 
informatie op het display weer, zoals de titel 
van de muziek die op dat moment wordt 
afgespeeld.

Bekijk hier de dekking van het DAB+-netwerk:
radio-tv-nederland.nl/dab/dab-overzicht.html

DAB+, niets  
dan voordelen
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Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

Interesse of meer informatie?
Meer informatie over de mogelijkheden 
van Busch-Jaeger vindt u op busch-jaeger.nl.

Heeft u support nodig, kijk dan op
faq-busch-jaeger.nl.

Volg Busch-Jaeger ook via:
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger Elektro GmbH

Opmerking: Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet of 
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger 
Elektro GmbH of ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg werd besteed, is het niet 
uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende 
gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid van de hand. 
Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren, afmetingen en uitvoeringen van 
de producten kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor 
wijzigingen en aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.

Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit 
aangegeven op de verpakking.
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