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Tivoli Audion matka- ja pöytäradiot virittävät kesätunnelmaan 
Säänkestävät ja akkukäyttöiset Tivoli Audion matkaradiot iPAL, PAL BT ja SongBook tuovat musiikin sinne missä ihmisetkin ovat – 
puutarhaan, veneeseen tai piknikille. Kirkkaanväriset radiot luovat kesätunnelmaa ympäri vuoden. Tivoli Audio Albergo -pöytäradiossa 
yhdistyvät ajattoman pelkistetty muotoilu ja huipputeknologia. Albergo toimii 12 voltin jännitteellä, joten kodin tai toimiston ohella se 
tuo musiikin myös mökille, veneeseen, matkailuautoon tai -vaunuun. Tivoli Audion radiot ovat arvostettuja lahjoja, esimerkiksi 
valmistujais- tai häälahjana. Lisää sisältöä niin mobiililaitteisiin kuin niihin kytkettyihin Tivoli Audio -radioihin saa Tivoli Radio APP -
mobiiliapplikaatiolla, joka tuo kuultavaksi sata internet-radiokanavaa maksutta.  
 
 iPAL, PAL BT ja SongBook -radioissa laadukas ääni kompaktissa koossa 
 Tivoli Audio iPAL, Bluetooth-yhteensopiva Tivoli Audio PAL BT ja Tivoli Audio SongBook ovat 

kompaktinkokoisia ja helppokäyttöisiä matkaradioita, joissa on säänkestävä kotelo ja lämminsointinen 2,5 
tuuman kokoäänikaiutin.  

 
 iPal ja PAL BT -radioista löytyvät Model One -mallista tutut laadukkaat ominaisuudet: taajuuskorjauspiirin 

tasapainottama täyteläinen äänensävy, tehokas AM/FM-viritin sekä 5:1 -suhteella kääntyvä analoginen 
virityspyörä. Sisäänrakennetusta NiMH-akusta riittää virtaa jopa 16 tunnin yhtäjaksoiseen toimintaan. 
Akku latautuu automaattisesti, kun radio kytketään verkkovirtaan. Tivoli Audio PAL BT -mallissa on 
Bluetooth-valmius, joka mahdollistaa musiikin suoratoiston langattomasti älypuhelimesta, tabletilta tai 
tietokoneelta. 

 
 SongBook-radiossa on digitaalinen AM/FM-viritin sekä herätys ja uniajastin. Taustavalaistu 

nestekidenäyttö ilmaisee radiokanavan taajuuden, kellonajan sekä paristojen varauksen selkeästi. 
Radiossa on sisäänrakennettu NiMH/NiCAD-paristolaturi, joka mahdollistaa kuuden AA-kokoisen 
ladattavan pariston käytön.  

 
 iPal, PAL BT ja SongBook -radioita voi käyttää myös akkujen ohella myös ulkoisella virtalähteellä. Radioihin 

voi kytkeä sekä kuulokkeet että ulkoiset ohjelmalähteet 3,5 mm stereokaapeleilla.  
 
 Albergo-pöytäradio tuo musiikin kotiin, toimistoon sekä vapaa-ajalle 
 Tivoli Audio Albergo on AM/FM -pöytäradio, jossa yhdistyvät helppokäyttöisyys ja korkealuokkainen ääni. 

Albergon herkkä digitaalinen AM/FM -viritin on varustettu RDS-toiminnolla, joka näyttää radion näytöllä 
muun muassa kuunneltavan radiokanavan nimen. Radiossa on herätys-, torkku- ja uniajastintoiminnot. 
Laitteen kaikkia toimintoja voi ohjata myös mukana tulevalla kaukosäätimellä. Albergolla on mahdollista 
toistaa musiikkia Bluetooth-yhteensopivista laitteista sekä kytkeä ulkoisen ohjelmalähteen 3,5 mm 
stereokaapelilla. Albergo laajenee stereojärjestelmäksi erikseen hankittavalla lisävarustekaiuttimella. 
Tivoli Audio Albergo toimii 12 voltin jännitteellä, joten se soveltuu käytettäväksi myös siellä missä 
verkkovirta ei ole saatavilla: mökillä, veneessä tai matkailuautossa. Tasavirta-adapteri myydään erikseen.  

 
 Tivoli Radio APP -mobiiliapplikaatiolla enemmän kuunneltavaa 
 Tivoli Radio APP on mobiiliapplikaatio, joka tuo kuultavaksi kymmenen eri musiikkityylillistä kattausta ja 

yhteensä sata Internet-radiokanavaa. Tivoli Radio APP -sovellus on ladattavissa maksutta App Storesta 
sekä Google Play -palvelusta iPhone, iPad, ja iPod Touch sekä Android-laitteisiin. 

  
Tuotetiedot: iPAL, värivaihtehdot: valkoinen/hopea, musta/hopea, keltainen/hopea, punainen/hopea, sininen/hopea,  

vihreä/hopea; hinta noin 239 € 
 PAL BT, värivaihtoehdot: musta/valkoinen, valkoinen/valkoinen, punainen/valkoinen, sininen/valkoinen;  

hinta noin 299 € 
SongBook, värivaihtoehdot: punainen/hopea, valkoinen/hopea, keltainen/hopea, sininen/hopea,  
musta/hopea; hinta noin 299 € 
Albergo, värivaihtoehdot: valkoinen, antrasiitti sekä punainen/valkoinen, oranssi/valkoinen, sininen/valkoinen ja 
vihreä/valkoinen; hinta noin 299 €  

 Albergo-lisäkaiutin, värivaihtoehdot: valkoinen ja antrasiitti; hinta noin 99 € 
 
Jälleenmyynti: hyvin varustetut tavaratalot ja kodinkoneliikkeet 
 
Kuluttajatiedustelut: Loud Group Oy, 020 198 6200 
 
Lisätietoja: Loud Group Oy, www.tivoliaudio.fi  
 myyntipäällikkö Niki Vaha puh. 040 722 5572, niki.vaha@loudgroup.fi 
 
Viestintä: PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, puh. (09) 170 070   
 Karri Harju, karri.harju@promode.fi / tiedotus ja kuvamateriaali 
 Marko Vikman, marko.vikman@promode.fi / kuvauslainat 
 
Vuonna 2000 perustetun Tivoli Audion valikoimaan kuuluvat pöytäradiot, kannettavat radiot ja hifijärjestelmät. Yhtiön perustaja, toimitusjohtaja ja 
suunnittelija Tom DeVesto omaa yli 40 vuoden kokemuksen innovatiivisten audiotuotteiden sekä ennennäkemättömien markkinointi-, valmistus- ja 
myyntikeinojen parista. Tivoli Audion vuonna 2000 lanseerattu Model One kuuluu pöytäradioiden parhaimmistoon muun muassa uutiskanava MSNBC:n ja 
talousmedia Forbersin mukaan. 


