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Met de NOXON iRadio 300 Internet radio, ontvangt u online muziekzenders en informatie vanuit de hele wereld, een 

digitale werldontvanger als het ware. Luister eens naar iets anders dan uw locale radio zender of landelijke FM zender; 

met meer dan 14.000 gratis wereldwijde zenders in de lijst van deze NOXON is er veel te ontdekken. U kunt 

bijvoorbeeld luisteren naar specialistische zenders zoals rock muziek uit de USA, pop muziek uit Afrika, nieuws uit 

Japan of komedies uit Australië. Om het zoeken te vereenvoudigen is alles gerangschikt naar land en genre.  

Het is zeer eenvoudig in gebruik. De configuratie wizard zal u eerst helpen het product in uw thuisnetwerk te 

integreren. Dat kan per kabel (LAN) of draadloos (W-LAN). Indien uw netwerk met een wachtwoord beveiligd is tegen 

ongeoorloofd gebruik, kunt u deze eenvoudig ingeven aan het apparaat zelf of middels de meegeleverde 

afstandsbediening. Daarna heft u direct toegang dat de zenderlijst. Door het indrukken en vasthouden van een van de 

vijf voorkeuzeknoppen kunt u uw favoriete zender vastleggen en elk gewenst moment weer opnieuw kiezen, 

vergelijkbaar met een autoradio. Wilt u uw muziekcollectie van uw computer of netwerk harde schijf afspelen? Geen 

probleem – indien het gewenste apparaat zich in hetzelfde netwerk bevindt kunt u uw muziekbibliotheek via het grote 

display probleemloos benaderen en afspelen.  Hierdoor is luisteren naar uw muziekcollectie op de NOXON iRadio 300 

een fluitje van een cent. De geïntegreerde 2-weg luidspreker levert een uitstekende geluidskwaliteit en attractief 

design die nergens misstaat, of dit nou in de keuken, bij een barbecue of tuinfeest of in de huiskamer is. 

Alhoewel de NOXON iRadio 300 is uitgerust met de nieuwste technologie, is het gebruik ervan kinderlijk eenvoudig. 

De draai-druk knop stelt u in staat het apparaat in al haar fundties te bedienen. De ergonomische Back-knop brengt u 

weer een stap terug in het menu. In slechts enkele seconden gaat u van Nederland naar Brazilië, of waar uw muzikale 

zoektocht u ook heen voert.   

Hard of zacht? Voor een groter feest met uw eigen digitale muziek of die van een radiozender waar ook ter werled kan 

de NOXON iRadio 300 tevens aangesloten worden op een Hi-Fi system. Om privë te luisteren kunt u ook een 

hoofdtelefoon aansluiten om ongestoord te genieten. 

 Internet radio zonder computer 

 Meer dan 14,000 gratis radiozenders uit de hele wereld , voorgesorteerd naar land en genre  

 Luister naar opgenomen programma´s terug (podcasts) en luisterboeken wanneer u dat uitkomt  

 Speel uw muziekcollectie vanaf uw computer of network harde schijf (NAS)  

 Hoogwaardige mat zwarte behuizing 

 Grote 2-weg luidspreker (10 cm) met indrukwekkend geluid 

 Uitgang voor additionele Stereo luidspreker  

 5 direct beschikbare voorkeuzeknoppen  

 Hoofdtelefoon en analoge audio uitgang  

Internet radio met indrukwekkende geluidskwaliteit 
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Functies 

 Internet radio zonder tussenkomst van een computer 

 Meer dan 14,000 gratis radiozenders uit de hele wereld 

gerangschikt naar land en genre 

 Groot radio archief en podcasts lijst  

 Ontvang muziek van uw computer of netwerk harde schijf 

(NAS) via UPnP 

 Ondersteunt de audioformaten: MP3, WMA, AAC, AAC+ 

 Grote 2-weg luidspreker (10 cm) 

 Analoge audio uitgang (3.5mm stereo jack) 

 Stereo luidspreker uitgang  

(stereo luidspreker niet inbegrepen, separaat verkrijgbaar)  

 Vijf direct toegangkelijke voorkeuzeknoppen 

 Digitale ontvangst via LAN (kabel) of WLAN (draadloos) 

 

Verbindingsmogelijkheden 

 Draadloos (Wi-Fi), 54 Mbps 

 Ethernet (LAN) RJ-45, 10/100 Mbps 

 

Netwerkbeveiliging 

 WEP versleuting (64/128 bit) 

 WPA / WPA2 versleuteling 

 WPS functie 

 

Ondersteunde standaards 

 Wi-Fi (IEEE 802.11b/g) 

 Ethernet (IEEE 802.3, IEEE-802.3u) 

 UPnP/DLNA conform  

 

Ondersteunde audio formaten 

 MP3 (bitrate max. 320 kbps, sample rate max. 48 kHz)  

 AAC / AAC+ (bitrate max.320 kbps, sample rate max. 48 

kHz) 

 WMA (bitrate max. 320 kbps, sample rate max. 48 kHz) 

 

Aansluitmogelijkheden 

 Line uitgang (3.5 mm jack)  

 Hoofdtelefoon uitgang (3.5 mm jack)  

 Stereo luidspreker uitgang (3.5 mm jack)  

 Netwerk (RJ-45) 

 WLAN antenne 
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Vereisten 

 Breeband Internet toegangs (xDSL, ADSL, kabelinternet)  

 Bekabeld netwerk of draadloze router / access point 

 WPA / WPA2 versleuteling (aanbevolen) 

 

Systeemvereisten voor toegang tot uw muziekbibliotheek op 

een Windows systeem  

 Windows XP, Windows Vista of Windows 7 

 Netwerk toegang (IEEE 802.11b/g, IEEE 802.3, IEEE-802.3u 

netwerk adapter) 

 Media server applicatie (bijv. Windows Media Player) 

 

Systeemvereisten voor toegang tot uw muziekbibliotheek op 

een MAC OS systeem  

 MAC OS X 10.3 of hogerr 

 Netwerk toegang (IEEE 802.11b/g, IEEE 802.3, IEEE-802.3u 

netwerk adapter) 

 Media server applicatie (bijv. Elgato EyeConnect) 

 

Versterker en luidsprekers 

 Yamaha Class D versterker (2x 10 W RMS @ 8 ohms) 

 2-weg Mivoc luidsprekersysteem (10 cm) 

 

Stroomvoorziening 

 Interne stroomvoorziening met standaad euro stekker  

(AC 220 V – 240 V/50 – 60 Hz) 

 

Afmetingen 

 240 x 132 x 143 mm (B x H x D) 

 

Gewicht 

 1720 g  

 

Kleur 

 Zwart 

 

Verpakkingsinhoud 

 NOXON iRadio 300  

 Afstandsbediening (incl. batterij)  

 WLAN antenne 

 Stroomkabel  

 Handleiding (Duits/Engels) 

 Snelstarthandleiding (Duits, Engels, Spaans, Frans Italiaans, 

Nederlands) 

 Service kaart 

 


