TEST / REVIEW TechniSat – TechniRadio 1 DAB+ Digitalradio.
Redacteur : Marc van Gerwen, (BDXC – 3525 MMG), Ede Gld.
Een portable DAB+ radio van duitse makelij. TechniSat, een bekend merk uit de wereld van Satelliet tuners en aanverwante
consumenten electronica. De TechniRadio 1 is ongeveer even groot als zijn concurrent, de Sangean DPR-69 Plus, de radio is alleen
breder wat minder hoog en iets lichter in gewicht. Hij is handzaam en ziet er qua vormgeving fraai uit. Het toestel werkt uiteraard op
batterijen en kan via de meegeleverde adapter ook op netspanning werken. De TechniRadio 1 is uitgerust met een kort sprietje die
volledig uitgetrokken slechts 57cm lang is. Jammer dat de ontvanger niet is voorzien van een afschroefbaar telescoop antennetje
waarbij er een f-connector aansluiting overblijft om een buitenantenne aan te kunnen sluiten. Bij het aanzetten van de radio valt mij
direct op het mooie heldere display. Blauw/grijs van kleur en uiteraard ook in helderheid in te stellen. De bediening is reuze eenvoudig
met veel mogelijkheden ook qua persoonlijke instellingen via het Menu. Via de Menu toets, en de beide pijltjes ▲ ▼ toetsen in
combinatie met de Enter toets, is bijna alles mogelijk zoals je persoonlijk wenst. Ik heb de ontvangstgevoeligheid van dit digitale
wondertje vergeleken met zijn concurrent broertje, de Sangean DPR – 69 Plus. Ik ben uitgegaan van een opstelling op de vensterbank
voor het raam, in voor mij 3 richtingen. Oost, West èn Noordoost.

TechniRadio 1.

Sangean DPR-69 Plus

Oost
Neustart suchauf: 93 Sender
West
Neustart suchlauf 103 Sender
Noordoost
Neustart suchlauf 103 Sender

Oost
Autotune: 86 stations
West
Autotune: 101 stations
Noordoost
Autotune: 101 stations

Het verschil is niet echt overdreven maar als ik een nieuwe keuze mocht maken voor een andere DAB DX hobby ontvanger dan wist ik
het wel en zal ik toch voor deze TechniSat 1 gaan! Alleen een modificatie voor de buitenantenne aansluiting zou dan alleen nog
moeten gebeuren, maar als je een beetje handig bent zal dat niet zo'n groot probleem zijn. Het mooie aan de ontvanger zelf vind ik de
bediening, die is makkelijk en nog overzichtelijker dan bijna al zijn concurrenten. De TechniRadio 1 is gevoelig en reageert erg snel op
een klein beetje signaal. Wanneer je in handmatige afstemming staat op een kanaal zie je vanaf 3 tot 4 blokjes al heel gauw een ID
opkomen. Bijna even snel als bij de Sangean, maar voor mijn gevoel toch net iets vlotter. Het is niet te zeggen of het station ook echt
eerder doorkomt daarvoor zul je echt de condities voor moeten meemaken. Aan de voorkant is plaats voor slechts 4 geheugenplaatsen
dat had wel wat meer mogen wezen. Knopjes P1 t/m P4. Via het menu is er plaats voor 20 geheugenplekken in de ouderwetse FM
Mode. De radio is leverbaar in de kleur zwart of in de kleur wit.
Conclusie: Fraaie gevoelige DAB+ radio voor eigenlijk bijzonder weinig geld. Een hebbedingetje!
Adviesprijs : € 50,- https://www.radiowinkel.com/

