Sangean rust hybride radio's met Second Screen toepassing uit

December 2013
De hybride radio's van Sangean - WFR-28 en WFR-29 maken van digitale radio een
multimedia-ervaring via de gratis iSangean App. De app is veel meer dan alleen een
afstandsbediening voor iPhone en Android-smartphones. De nieuwe technologie maakt het
mogelijk om digitale radio en internet samen te laten vloeien.

Verkeerswaarschuwingen , programma tips, nieuws en weer. De iSangean App brengt de
aanvullende informatie van uw digitale radio naar uw smartphone.

De nieuwe iSangean app bevat een volledige afstandsbediening voor de populaire Sangean
hybride radio's - WFR28 en de WFR29. De stuurcommando's worden uitgewisseld via WiFi
met uw radio. Ook voor het zoeken van kanalen en het beheren van je favorieten, biedt deze
app de meest comfortabele oplossing: Het bijzondere voordeel ligt in het feit van de
mogelijkheid om een relatief groot scherm te gebruiken om snel uit landen en afzender lijsten
te selecteren.
Met de digitale radio's (DAB +) en de iSangean app opent zich een wereld met volledig
nieuwe mogelijkheden. Deze omvatten tekst overlays voor het programma, weerkaarten,
album covers, programma tips en het verkeer.

Deze beeld-informatie is al verankerd in de datastroom van veel digitale radioprogramma's
en kunnen worden bekeken met de smartphone's van nu . Functies, zoals de overdracht van
een web- link voor meer informatie van het internet, zijn ook vertegenwoordigd in de
toekomst.
Met de gratis iSangean App worden de multimedia mogelijkheden van digitale radio
uitgebreid en aangevuld met informatie van toegevoegde waarde. Daarnaast verhoogt de
App het comfort aanzienlijk door gebruik te maken van uw smartphone. Zo kunnen
programma en titelinformatie gemakkelijk worden gelezen, zonder dat u hiervoor naar de
radio hoeft te lopen.
Het ontvangst van FM/DAB+ op uw radio kan via uw netwerk, maar de radio heeft nog meer,
zo heeft de radio ook een onafhankelijke werking doordat hij ook op batterijen voor vele uren
radioplezier kan bieden. De radio's zijn uitgerust met een rechargeable circuit voor uw
oplaadbare batterijen. Ook heeft de WFR-28 en WFR-29 een USB-slot waar u uw eigen
muziek via kan afspelen.
De verbinding met de iSangean App maakt nu naast een digitale radio-ervaring, nu ook nog
eens een multimediale ervaring.
Over Sangean:
Sangean is een van de grootste radiofabrikanten in de wereld. Het bedrijf is opgericht in
Taiwan in 1974 en heeft circa 1.500 medewerkers. Sangean exploiteert haar eigen fabrieken
in Taiwan en China en is puur gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
radioapparatuur. Sangean behoort hierdoor ook tot de premium merken . De Europese markt
wordt geleverd door de Sangean Europe BV in Venlo, Nederland.
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