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De IMPERIAL DABMAN i250 combineert de features van een DAB+ en FM radio met de enorme moge-
lijkheden van een internet radio en home networking apparaat. Met deze hybride radio ontvangt men 
zowel analoge FM, digitale DAB+ als internetradio stations. De DABMAN i250 kan ook met mobiele 
devices geconnecteerd worden net als een NAS systeem middels UPnP/DLNA compabiliteit. De speciale 
Bluetooth modus geeft de mogelijkheid om het audiosignaal zowel via Bluetooth te streamen na een ander 
Bluetooth device (bijv. een Bluetooth headset of Bluetooth speaker) als dat men het Bluetooth audiosignaal 
kan ontvangen voor het weergeven op de radio (bijv. vanaf je smartphone). Dus Bluetooth ontvangst en 
verzend mogelijkheden. Verder beschikt de radio over uitgebreide features zoals plug & play installatie, 
tijdsweergave, multilingual menu en alarm/wekker functie. Het toestel heeft een groot TFT kleuren display, 
hoogwaardige stereo geluidseergave en is eenvoudig te bedienen (additioneel met de AirMusic APP -> gra-
tis te downloaden). Al met al is de IMPERIAL DABMAN i250 één van de beste hybride radio´s in zijn klasse.

All information was correct at time of printing. Subject to technical changes. August 2017

 INTERNETRADIO 

 -  eenvoudig toegrijpen op dui-

zende gratis te ontvangen 

radio stations (wereldwijd)
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 -  verbind het apparaat met 

andere UPnP/DLNA compati-

bele apparaten

Mediaplayer 
 -  USB audio data playback 

(bijv. MP3)

Apparaat (LxBxD)

Afmetingen (cm) 36,6 x 14,4 x 15,3

Gewicht 2,55Kg

Hybrid-Stereo-Radio IMPERIAL  
DABMAN i250

®

Highlights

 ·  DAB+, FM RDS en internetradio

 ·  Bluetooth receiver en transmitter modus

 ·  UPnP/DLNA compliant

 ·  Eenvoudige en innovatieve bediening

 ·   2,8” (7,2 cm) groot TFT kleuren display

 ·  USB audio data playback (Bijv. MP3)

 ·  Tijdsweergave, alarm modus en sleeptimer

 ·  Te bedienen via de Air Music app – gratis te 
downloaden via de app store (iOS & Android)

 ·  High performance stereo speakers met 2x 10W 
en geintegreerde equalizer

 ·  Wifi onboard

 · 5 Daagse weer forecast

Aansluitingen

 ·  1x hoofdtelefoon jack (3,5 mm)

 ·  1x Audio in / AUX in

 ·  1x Audio uit analog

 ·  1x USB 2.0

 ·  1x Ethernet 10/100
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Leveringsomvang 

IMPERIAL DABMAN i250, DAB+/FM telescoop antenne (70cm), afstandsbediening (incl. batterijen), 
audio kabel, power adapter, gebruiksaanwijzing en garantiekaart

Intuitive and user-friendly operation via smartphone app.
Available for iOS and Android – free download!

AirMusic Control App 
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DABMAN i250, wit
SKU: 22-282-00

DABMAN i250, vintage
SKU: 22-283-00

DABMAN i250, zwart
SKU: 22-281-00

DABMAN i250, 
houten optische

SKU: 22-280-00


