
SNARVEIEN 
TIL DAB+ 
I BILEN
Markedsleder i Norge   
Stabilt og støyfritt mottak   
Passer til alle biler

TINY AUDIO C-SERIEN:



Denne toppmodellen har alt! Du kan 
streame musikk og podcaster fra 
telefonen og føre telefonsamtaler via 
den innebygde handsfreen. I tillegg 
har Tiny Audio C5 10 programmer-
bare knapper for å lagre DAB-favo-
rittene 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

12/24V

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

12/24V

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



UNIVERSALADAPTER  
PLUG & PLAY!

TA TRAFIKK-
ANNONSERING

Tiny Audio C3+ henter strøm fra 
12V-uttaket i bilen, og sender 
DAB-lyden videre som radiobølger 
over FM.

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

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

TINY AUDIO C3+

FM-sender

Aux-tilkobling (ut og inn)

30 favoritter

Bluetooth streaming

Handsfree

Service following

Trafikk-annonsering (TA)

USB-port for å lade mobile enheter

Høykvalitets aktiv filmantenne

12/24V

101395



AD03 

Erstattningsantenne for C3+, C5, C6, 
C7, C8, C10, C11+, Csmart

Forbedret vindusantenne som er 
mindre synlig i frontruten

SMB-han kontakt

5V

3m antennekabel

101703

DC CONVERTER

DC converter med micro usb for  
C3+, C5, C6, C8

Istedenfor å bruke sigarettenner

Regulerer spenning fra 12V/24V til 5V

101668

101734MAGNETISK TAKANTENNE

Erstattningsantenne for C3+, C5, C6, 
C7, C8, C10, C11+, Csmart

Takantenne (20cm pisk) med magnet. 
Enkel montering og topp mottak

SMB-han kontakt

5V

4m antennekabel

TILBEHØR

101865AD01+

Erstattningsantenne for C3+, C5, C6, 
C7, C8, C10, C11+, Csmart

Vindusantenne med enkel montering, 
jordingspunkt med magnet

SMB-han kontakt

5-28V

3m antennekabel



3M SKJØTEKABEL

Skjøtekabel for Tiny Audio antenner

Passer alle antenner bortsett fra 
101656 Tiny Audio AD02  
(til Tiny Audio C2+ 101537 )

SMB hannkontakt

SMB hunnkontakt i andre enden

101719

INDUKSJONSANTENNE

Erstattningsantenne for C3+, C5, C6, 
C7, C8, C10, C11+, Csmart

Induksjonsantenne (21cm pisk).  
Monteres på front eller sidevindu

SMB-han kontakt

5V

4m antennekabel

102044

101808C11+ HARDLINK KIT, TOYOTA

C11+ hardlink kit, Toyota DIN plugg

Komplett sett med han og hunn 
antenneadapter

Vi har Hardlink-kit til de fleste bil-
merker. Kontakt oss for andre kits.

DAB ANTENNESPLITTER

En god løsning for mottak av DAB 
uten å bytte antennefot og strekke opp 
nye antennekabler. Enkel oppkobling.

Riktig avstemt antennepisk for  
montering med 5mm/6mm

DAB-splitter med signalforsterker og 
splitt for AM/FM og DAB band

Kan benyttes på aktiv eller passiv  
antenne med eller uten fantom mating

FM: DIN inn/ut DAB: SMB ut

102049



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.

EK
ST

RA STOR SKJERM

UNIVERSALADAPTER  
PLUG & PLAY!

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

12/24V

101676



TINY AUDIO C10

FM-sender

Aux-inngang

16 favoritter

Bluetooth streaming

Handsfree

Programinfo kan vises i bilens radio

Service following

Høykvalitets aktiv filmantenne

12V

Tiny Audio C10 har en separat  
mottakerenhet som kan gjemmes 
bort, mens betjeningen skjer via 
trådløs fjernkontroll. 

Informasjon om DAB-kanalen vises 
i skjermen på den eksisterende  
bilstereoen.

101370

UNIVERSALADAPTER  
SKJULT INSTALLASJON 

TA TRAFIKK-
ANNONSERING

PROG
RA

M
INFO VISES I BILRADIO



UNIVERSALADAPTER  
SKJULT INSTALLASJON 
FM HARDLINKING

TA TRAFIKK-
ANNONSERING

PROG
RA

M
INFO VISES I BILRADIO

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

12V

101733



UNIVERSALADAPTER  
SKJULT INSTALLASJON 
FM HARDLINKING

Nye CSmart

UNIVERSALADAPTER 
STYRES VIA APP

3

PROG
RA

M
INFO VISES I BILRADIO

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

12V

101879



DAB og FM benytter ulike antenner. 
En galt montert DAB-antenne vil  
kunne gi ustabilt mottak eller i verste 
fall ingen lyd. Her er noen tips om 
montering av DAB-antenner.

1. Monter alltid antennen loddrett, ikke vannrett.
2. Frontruta er vanligste sted å montere antennen 
(ved såkalt klebeantenne), gjerne høyt opp på pas-
sasjersiden. Skulle frontruten ha et metallfilmbelegg 
(solskjerming), kan siderute bak (uten vindusheis) 
eller bakrute være gode alternativer.
3. Monter antennen midlertidig (f.eks med klar 
tape) før du limer den fast. Da er det enkelt å flytte  
den dersom mottaket ikke er godt ved første forsøk.
4. Noen antenner skal jordes med egen ledning 
(kobles til metall i bilen).
5. Radiomottaket er generelt noe dårligere med inn-
vendig antenne, men fungerer godt de fleste steder 
i Norge. Behøver du en adapter med veldig god føl-
somhet, bør du bruke en ekstern antenne, slik som 
en magnetisk takantenne eller induksjonsantenne. 
Kontakt forhandler for råd og montering av disse.

Se mer om montering av antenner på 
www.tinyaudio.no

RIKTIG MONTERING  
AV ANTENNEN

DISTRIBUERES AV TT MICRO AS – 22 74 88 40 – SALG@TTMICRO.NO


