
Distribuert av TT Micro AS 
22 74 88 40 – salg@ttmicro.no 

serien

Snarveien til  
DAB+ i bilen din
check Markedsleder i Norge   check Stabilt mottak   

check Støyfritt   check Passer til alle biler



1 . Plug & play-adaptere
Tiny Audio C5, C6, C7, C8, Csmart
 
Passer alle biler, enkel monte-
ring og rimelige. Henter strøm 
fra 12V-uttaket i bilen, og sender 
DAB-lyden videre som radiobølger 
over FM.

Bilradioen mottar lyden som en 
vanlig FM-stasjon, og adapteret 
kan lagres som et forvalg på bilra-
dioen. Skjermen på adapteret viser 
kanal, låt og program informasjon.

De fleste slike adaptere kan også 
kobles til via aux-inngangen i bilen 
for bedre lydkvalitet.

 

2. Integrerte adaptere
Tiny Audio C11+
 
Diskret montering krever installa-
sjon. Disse adapterne har en sepa-
rat mottakerenhet som kan gjem-
mes bort, mens betjeningen skjer 
via trådløs eller kablet fjernkontroll. 

Informasjon om DAB-kanalen kan 
enten vises i bilstereoens skjerm 
eller på fjernkontrollen.

Mange bileiere vil ved overgangen fra FM til DAB+  
måtte oppgradere bilradioen sin. Tiny Audio C-serien  
er adaptere som lar deg lytte til DAB gjennom den  
eksisterende bilradioen din.



Denne nye toppmodellen har alt!  
Du kan streame musikk og podcas-
ter fra telefonen og føre telefonsam-
taler via den innebygde handsfreen. 
I tillegg har Tiny Audio C5 10 pro-
grammerbare knapper for å lagre 
DAB-favorittene dine.

Tiny Audio C5 støtter automatisk 
frekvensskifte (Service following) og 
installeres enkelt i bilen.

TINY AUDIO C5 

FM-sender

Aux-tilkobling (ut og inn)

10 programmerbare favorittknapper

Bluetooth streaming

Handsfree

Service following

Trafikk-annonsering (TA)

Meny på flere språk (bl.a. norsk)

USB-port for å lade mobile enheter

Høykvalitets aktiv filmantenne

101280

Brukerveiledning
på Youtube.

TA TRAFIKK-
ANNONSERING

UNIVERSALADAPTER  
PLUG & PLAY!
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UNIVERSALADAPTER  
PLUG & PLAY!

Tiny Audio C6 henter strøm fra 
12V-uttaket i bilen, og sender 
DAB-lyden videre til bilens FM-ra-
dio.

Skjermen viser kanal-, låt- og pro-
graminformasjon.

Kan også kobles via aux-inngangen 
i bilen for bedre lydkvalitet.

TINY AUDIO C6

FM-sender

Aux-tilkobling (ut og inn)

15 favoritter

Service following

Trafikk-annonsering (TA)

Meny på flere språk (bl.a. norsk)

USB-port for å lade mobile enheter

Høykvalitets aktiv filmantenne

101605

TA TRAFIKK-
ANNONSERING



UNIVERSALADAPTER  
PLUG & PLAY!

Enklere blir det ikke: Sett svanehal-
sen rett i sigarettenneren, plugg i 
antennen og du er klar for å høre på 
DAB+ i bilen din! 

Du kan også lade mobiltelefonen på 
den innebygde USB-porten.

TINY AUDIO C7

FM-sender

Aux-tilkobling (ut og inn)

4 favorittknapper og 20 favoritter

Service following

Trafikk-annonsering (TA)

Meny på flere språk (bl.a. norsk)

Justerbar arm til 12-30V-uttak

USB-port for å lade mobile enheter

Høykvalitets aktiv filmantenne

101652

TA TRAFIKK-
ANNONSERING



TINY AUDIO C8

FM-sender

Aux-tilkobling (ut og inn)

15 favoritter

Bluetooth streaming og Handsfree

Service following

Trafikk-annonsering (TA)

Meny på flere språk (bl.a. norsk)

USB-port for å lade mobile enheter

Høykvalitets aktiv filmantenne

Tiny Audio C8 henter strøm fra 
12V-uttaket i bilen, og sender 
DAB-lyden videre til bilens FM-radio.

Den ekstra store skjermen viser 
kanal-, låt- og programinformasjon.

Tiny Audio C8 kan også kobles via 
aux-inngangen i bilen for bedre lyd-
kvalitet.

101676
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UNIVERSALADAPTER  
PLUG & PLAY!

TA TRAFIKK-
ANNONSERING



UNIVERSALADAPTER  
SKJULT INSTALLASJON 
FM HARDLINKING

Tiny Audio C11+ har en separat mot-
takerenhet som kan gjemmes bort.

Betjenes med en kablet fjernkontroll 
med bakgrunnsbelyst display som 
kan festes på dashbordet.

Tiny Audio C11+ kan enten tilkobles 
trådløst eller direkte gjennom anten-
neutgangen til bilens originale radio 
(FM hardlinking) for maksimal lyd-
kvalitet.

TINY AUDIO C11+

FM-sender

Aux-tilkobling (ut)

FM hardlinking

4 favoritter

Bakbelyst OLED-skjerm

Service following

Trafikk-annonsering (TA)

Programinfo kan vises i bilens radio

Meny på flere språk (bl.a. norsk)

Høykvalitets aktiv filmantenne

101733

TA TRAFIKK-
ANNONSERING



Nye CSmart

UNIVERSALADAPTER 
STYRES VIA APP

Csmart lager en forbindelse mellom 
den originale bilradioen og smart-
telefonen din, slik at du kan høre 
på DAB+, strømme musikk over  
Bluetooth og føre handsfreetelefon-
samtaler. 

Alt styres enkelt via Appen TinyDAB 
for iOS (9 og høyere) og Android  
(6 og høyere).

TINY AUDIO CSMART

FM-sender

Aux-tilkobling (ut og inn)

Bluetooth streaming

Handsfree

Service following

App for iOS og Android

Programinfo vises i bilens radio

Høykvalitets aktiv filmantenne

101879
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