
ENSILUOKKAISTA MUOTOILUA 
JA LAADUKASTA ÄÄNTÄ 
LAHJAPAKETTIIN 
Tivoli Audion äänentoistolaitteet 
yhdistävät upean äänen ja 
ajattoman muotoilun

Keväällä 2017 lanseerattu uutuus, 

pöytäradio Tivoli Audio Model 
One Digital, yhdistää tyyliä, tekno-

logiaa ja laadukkaan äänen.  Laite 

antaa perinteiselle FM-radiolle 

aivan  uutta nostetta tarjoamalla 

radion lisäksi myös langattomat 

Wi-Fi- ja Bluetooth®-ominai suudet 

sekä Spotify Connect -yhteen-

sopivuuden. Laitteen  selkeä digi-

taalinen navigointi näyttö  yhdessä suurikokoisen alumiinisen 

monitoimivalinta pyörän  kanssa tekevät radiokanavalle virit-

täytymisestä tai oman suoratoisto soittolistan selaamisesta 

helppoa. Laitteen tyylin viimeistelee aidosta puuviilusta val-

mistettu kote lointi, jonka saa pähkinäpuun, valkoisen sekä 

mustan väreissä.  Kaiuttimen etusäleikkö on  verhoiltu tanska-

laisen Gabriel®:in sisustus kankaalla, jonka akustiset ominai-

suudet ovat ihanteellisia äänentoistolle. 

Tivoli Audio Model One Digitalin väri vaihtoehdot: pähkinä

puu, valkoinen, musta. Hinta 349 euroa. 

Tivoli Audio Model One Digitalissa   

on laadukas mono kaiutin, mutta 

liittämällä siihen yhden tai useam-

man langattoman ART-tuotteen 

laitteen äänimaailman voi avartaa 

stereo-, hifi- tai jopa koko kodin

katta vaksi monihuonejärjestel-

mäksi.  Tivoli  Audion langattomaan 

ART-sarjaan kuuluvat  pyöreä Orb- 

ja kuutionmuotoinen Cube- kaiutin  

sekä ConX -sovitin, jolla ääni lähteen (esim. viritin vahvistin, 

levysoitin tai muu  laite) tai aktiivikaiuttimen voi kytkeä 

 osaksi langatonta  järjestelmää.  Orb- ja Cube-kaiuttimet 

mukailevat  Model One Digitalin muotokieltä, pintamateri-

aaleja ja värejä.
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Tivoli Audio on tunnettu ajattomasta muotoi lustaan, 
edistyksellisestä tekniikastaan ja huippu laatuisesta 
äänentoistosta. Brändin vii mei  simmät lisäykset 
mallistoon ovat  keväällä  2017 lansee rattu Model 
One Digital -radio sekä viime  vuonna markkinoille 
tulleet langattomat ART -kaiuttimet. Tivoli Audion 
mallistoon kuuluvat lisäksi  Bluetooth-yhteensopivat 
radiot, kuten matkaradio PAL BT, Model One BT, 
Albergo sekä Music System BT. Äänentoisto laitteet 
ovat myynnissä valtuutetuilla  Tivoli Audio -jälleen-
myyjillä kautta maan. 



Klassisessa Tivoli Audio Model One BT -pöytäradiossa on 

heikoim mankin radioaseman kuuluviin tuova herkkä AM/

FM - viritin sekä Bluetooth -valmius, joka mahdollistaa mieli-

musiikin kuuntelemisen langattomasti yhteensopivasta laitteesta. 

 Radion selkeät ja yksinkertaiset säätimet tekevät radion käytöstä 

 helppoa. Laadukas kaiutinelementti yhdessä taajuuskorjauspiirin 

kanssa takaavat tasapainoisen äänensävyn ja hyvän bassotoiston. 

Pöytäradion käsintehty puukotelo viimeistelee radion ulkonäön 

ja akustiset ominaisuudet. 

Tivoli Audio Model One BT:n värivaihtoehdot ovat: pähkinäpuu/

beige, musta/hopea, kirsikka/hopea, musta saarni/musta sekä 

valkoinen/hopea. Hinta noin 245 euroa. 

Tivoli Audio PAL BT -radiosta löytyvät perinteisestä Model 

One -mallista tutut ominaisuudet: taajuuskorjauspiirin tasa-

painottama täyteläinen äänensävy, tehokas AM/FM-viritin sekä 

5:1 -suhteella kääntyvä analoginen virityspyörä. Sisäänrakenne-

tusta 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 

äly puhelimesta, tabletilta tai tietokoneelta. 

Tivoli Audio PAL BT:n värivaihtoehdot ovat: musta/valkoinen, 

 valkoinen/valkoinen, punainen/valkoinen, sininen/valkoinen. 

Hinta noin 299 euroa.

Tivoli Audio Albergo on AM/FM on moderni ja helppo-

käyttöinen pöytäradio. Albergon herkkä digitaalinen AM/

FM - viritin on varustettu RDS-toiminnolla, joka näyttää radion 

 näytöllä muun muassa kuunneltavan radiokanavan nimen. Radi-

ossa on herätys-, torkku- ja uniajastintoiminnot. Laitteen kaikkia 

toimintoja voi ohjata kaukosäätimellä. Albergolla on mahdol-

lista toistaa musiikkia Bluetooth®-yhteensopivista laitteista sekä 

kytkeäulkoisenohjelmalähteen3,5mmstereokaapelilla.Albergo

on laajennettavissa stereojärjestelmäksi erikseen hankittavalla 

lisä varustekaiuttimella. 

Tivoli Audio Albergo:n värivaihtoehdot ovat: valkoinen ja antrasiitti 

sekä väriyhdistelmät punainen/valkoinen, oranssi/valkoinen, 

sininen/valkoinen ja vihreä/valkoinen. Hinta noin 299 euroa.

Tivoli Audio Music System BT on mahtavaääninen, aitoon 

puukoteloon rakennettu hifijärjestelmä. Laitteessa on laadu-

kas AM/FM-viritin RDS-toiminnolla, joka kertoo radion näytöllä 

muun muassa kuunneltavan radiokanavan sekä radiokanavasta 

 riippuen muita ohjelmatietoja. Music System BT:ssä on valais-

tuksen  mukaan säätyvä, selkeä näyttö sekä kelloradiotoiminnot: 

 kaksi erillistä herätystä, torkkutoiminto sekä uniajastin.  Mieli-

musiikin kuuntelu onnistuu laitteen CD-soittimella sekä langat-

tomana suoratoistona Bluetooth®-yhteensopivista laitteista, 

kuten älypuhelimesta, tabletilta tai tietokoneelta. Tivoli Audio 

Music  System BT:n kirkkaan ja täyteläisen äänen luovat erilliset 

vahvistin piirit, laadukkaat kaiutinelementit ja alas suunnattu, 

säädettävä subwoofer. SpacePhase Wide -toiminto avartaa ääni-

maailmaa ja laitteen takalevyn bassorefleksiaukot tuovat muh-

keutta bassotoistoon. 

Tivoli Audio Music System BT:n värivaihtoehdot ovat piano

valkoinen /hopea, pähkinäpuu/beige, tuhkanharmaa/hopea ja 

kirsikka/metallinharmaa. Hinta noin 795 euroa. 

Lisätietoja:                           
LoudGroup,NikiVaha,niki.vaha@loudgroup.fi,0407225572

Viestintä, kuvat ja tuotelainat:                               
Villivisio,KarriHarju,karri.harju@villivisio.fi,0442011077

Jälleenmyynti:
Valtuutetut Tivoli Audio -jälleenmyyjät ympäri Suomen

Kuluttajatiedustelut:     
LoudGroupOy,puh.0201986200,loudgroup@loudgroup.fi

www.loudgroup.fi


