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T-CPA70 DAB, het nieuwe multimediasysteem van Teleco: 

6,8 inch touchscreen voor informatie en entertainment  

 
Lugo di Ravenna (1 juli 2022) - Op de Caravan Salon in Düsseldorf presenteert Teleco een nieuw 
infotainmentsysteem met een keur aan functies. Tegen een betaalbare prijs. Via het royale en schitterende 
6,8 inch touchscreen van het T-CPA70 DAB systeem kunt u de belangrijkste apps op uw Android-
smartphone of iPhone bekijken en bedienen. Het nieuwe systeem van Teleco is voorzien van een 
ingebouwde digitale DAB-radio, een GPS-ontvanger en kan geïnstalleerd worden op het dashboard van 
voertuigen met dubbel DIN voorbereiding, zoals Fiat Ducato, Citroën Jumper of Peugeot Boxer. Al deze 
aspecten maken het nieuwe infotainmentsysteem van Teleco tot een bijzondere en waardevolle reisgenoot. 
 
De T-CPA70 DAB van Teleco functioneert als analoge of digitale radio, als muziek- en videospeler in alle 
gangbare formaten, als GPS-ontvanger en als scherm voor de achteruitrijcamera. Een van de meest 
populaire functies is de volledige smartphone-integratie, dankzij de compatibiliteit met Google Android Auto 
en Apple Car Play. Dit maakt het mogelijk om op een veilige manier de meest populaire apps te gebruiken. 
Luister naar muziek op Spotify, beheer berichten op WhatsApp of navigeer met behulp van real-time kaarten 
en verkeersinformatie op Google of Apple Maps. Zonder ook maar iets op het scherm te hoeven intikken. 
Hiervoor staan de spraakassistenten Siri van Apple of de Google Assistant van Android ter beschikking. U 
sluit uw smartphone eenvoudigweg aan op Android Auto of Car Play en luistert vervolgens via de Bluetooth 
functie naar uw favoriete muziek, terwijl uw telefoon intussen wordt opgeladen.  
 
De autoradio, die in het T-CPA70 DAB systeem van Teleco is ingebouwd, kan zowel traditionele AM/FM als 
digitale DAB/DAB+ frequenties ontvangen. Uw ontvangst is zodoende storingsvrij en geluidskwaliteit zeer 
hoog. Op FM is het systeem uitgerust met RDS (Radio Data Systeem). Dit biedt de mogelijkheid om 
aanvullende (verkeers)informatie  te ontvangen (TA) of om automatisch de beste afstemming te kiezen (AF). 
Nog geavanceerder is het DAB+ systeem, dat ook beelden kan ontvangen en de informatie van digitale 
radiostations uitbreidt. 
 
Via de USB-aansluiting aan de voorzijde kunnen alle gangbare formaten audiotracks (MP3/WMA/FLAC), 
videoclips en foto’s worden ingelezen MPEG/AVI/DIVX/JPG. En wanneer uw smartphone is aangesloten, 
kunt u zelfs gebruik maken van videostreamingdiensten als Netflix. Om veiligheidsredenen kan dit uiteraard 
alleen worden gedaan zodra het voertuig geparkeerd staat. 
 
Verder is het T-CPA70 DAB systeem van Teleco uitgerust met een grafische equalizer, met 
subwooferniveau- en grensfrequentieregeling. Met de 4x40 watt versterker kunnen er vier speakers en een 
subwoofer aangesloten worden en wordt het geluid met high-fidelity kwaliteit weergegeven. Wanneer uw 
voertuig is uitgerust met met stuurbediening (SWC), dan kunnen deze functies ook daarop worden 
aangesloten. Verder kunt u het systeem uitbreiden met Teleco accessoires als een achteruitrijcamera. Het 
ruime scherm van het systeem biedt u prima overzicht tijdens het achteruitrijden. 
 
Vanuit technisch opzicht is het apparaat gerealiseerd op een quad-core ARM A7 platform, heeft het een 
scherm met een resolutie van 1024x600 pixels, 16 gigabyte geheugen voor contents en 2 gigabyte RAM. 
 
Een overzicht van deze dealers vindt u op de website: www.telecogroup.com. 
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Functies: 
 

• AM/FM radio met RDS, TP en AF 
• DAB/DAB+ radio 
• USB-geheugenlezer aan de achterkant 
• CarPlay™ 
• Android Auto™ 
• Bluetooth voor handsfree bellen en 

telefoonboek 
• Bluetooth audio streaming 
• GPS-ontvanger 
• Video-ingang voor achteruitrijcamera 
• Compatibel met multifunctioneel stuur 

(resistief protocol) 
• Dubbele rood-witte verlichting 

 

Technische specificaties: 
 
• Grootte 2-DIN (93 x 172 mm) 
• 6,8” WVGA capacitief touchscreen 
• Ondersteunde audioformaten: 

MP3/WMA/FLAC 
• Ondersteunde videoformaten: 

MPEG/AVI/DIVX/JPG 
• Grafische equalizer 
• Subwooferniveau- en 

grensfrequentieregeling 
• 4+1 PreOut 
• 4x40 Watt versterking 

 

 

 

 

 

 

 

Over Teleco Group 
 

TELECO GROUP is marktleider in de branche van recreatievoertuigen en opereert vanuit Noord-Italië. 
Teleco SpA ontwikkelt, fabriceert en levert een compleet assortiment systemen en apparaten voor de 
ontvangst van zowel terrestrische als satelliet TV-signalen, televisies, navigatiesatellietsystemen, camera's 
en monitors, multimediasystemen en fotovoltaïsche modules. Telair srl is gespecialiseerd in het ontwikkelen 
en vervaardigen van airconditioners, generatoren en omvormers. De producten van de groep worden in heel 
Europa op de markt gebracht. Bovendien beschikt de groep over een uitgebreid servicenetwerk. In Duitsland 
en Frankrijk heeft TELECO GROUP twee filialen: Teleco GmbH en Teleco sas. In de Benelux en 
Scandinavië is het agentschap voor de groep belegd bij Karman Trading. 
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