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De DABMAN i500 BT katapulteert ieder bestaand HiFi systeem in het 21ste jaar honderd! Dit hybride Hifi 
component in 43cm formaat ontvangt zowel DAB+ en FM radio als internetradio en kan tevens probleem-
loos als netwerk- en multiroom player gebruikt worden. Verder kan de DABMAN i500 BT eenvoudig via 
Bluetooth met ieder mobiele eind-apparaat (smartphones, tablets, etc) gekoppeld worden. Een omvangrijk 
streamingsportaal geeft toegang (bij desbetreffende rechten) op diverse muziek streamingdiensten. De 
bediening van de DABMAN i500 BT gaat eenvoudig en intuitief via de meegeleverde afstandsbediening 
net zoals met de gratis downloadbare App (iOS & Android) via Smartphone of tablet/PC.

apparaat (bxhxd)

maten (cm) 43,7 x 8,3 x 31

gewicht 2.59kg

Product highlights
 ·   DAB+ & FM & Internetradio
 ·  UPnP, Bluetooth en multiroom functionaliteit
 ·  Eenvoudige en intuitieve bediening met multilin-
guaal menu

 ·  Verlicht 8,13cm (3,2“) TFT kleurendisplay met 
tijdsweergave & titelweergave 

 ·  Weergave van audiofiles via USB (MP3, WMA, 
etc)

 ·  Snel toegrijpen op een veelvoud aan muziek 
streamingsdiensten

 ·  Bediening via gratis UNDOK App (voor IOS en 
Android)

 ·  WLAN geintegreerd (Dual Band support – 
geschikt voor 2.4 GHz netwerken)

 ·  Enorme aansluit-mogelijkheden en aansluit-
diversiteit (optisch en electrisch digitale uit-
gangen, USB, etc etc)

 ·  43 cm HiFi component in hoogwaardig meta-
len behuizing 

Aansluitingen
· 1x audio uitgang digitaal electrisch
· 1x audio uitgang digitaal optisch

· 1x audio uitgang analoog
· 1x USB 2.0

Leveringsomvang
IMPERIAL DABMAN i500 BT, afstandsbediening (incl. batterijen), DAB+/FM telescoop antenne, DAB+/
FM draadantenne, WLAN antenne, Bluetooth antenne, 1,5 mtr cinch R/L audio kabel, 1,5 mtr optisch 
digitaal audio kabel (SPDIF/ Toslink), stroomadapter en gebruiksaanwijzing.

Hybride radio / 
Hifi component

IMPERIAL   DABMAN i500 BT®

UNDOK App
Operation via
UNDOK App
available free of charge for iOS
and Android smartphones.
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