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Röststyrning är den största nyheten som  
Roberts iSTREAM 3 kommer med. 
Röststyrning öppnar ett helt nytt sätt att styra en 
musik enhet. 
Roberts insåg redan tidigt att detta är en av de sätt 
som framtiden vill styra även radio mottagare. 
 
ALEXA är utvecklat av AMAZON LAB 126. 
Idag arbetar över 5000 medarbetare med den 
Utvecklingen av systemet ALEXA. 

Scan för you tube presentation 

ROBERTS RADIO iSTREAM3 

Med Röststyrning! 

Finns mycket att skriva om Roberts Radio`s  

modeller. 

Kvalitet, design, ljudkvalitet, funktion  

och innovation. 

Här skriver vi högst upp RÖSTSTYRNING. 

Det är så bekvämt att dirigera med rösten. 

Matlagning Fredagskväll 

Händerna fulla av själva matlagningen, och  

vi vill ju spela rätt musik! 

Enkelt.          ”ALEXA play BLUES” 

Och vips spelar din iSTREAM3 BLUES. 

Bara med rösten kan du t.ex. byta kanal eller välja musik. (Via smart phone) 

Utan att dels gå till radio och byta funktion med blöta händer. 

Det är frihet det. 

Men inte bara Alexa finns som bekväm hjälp. 

Bluetooth, Multistreaming tjänster finns också 

Spotify, Deezer, TIDAL, och AMAZON Prime Music. 

MP3 WMA AAC FLAC ALAC stödjer denna iSTREAM3. 

Internetradio, DAB och FM radio 

DNLA finns också som uppkoppling. 

Allt för att underlätta användning och lyssning. Musiken är i centrum. 

Finns i 5 olika färger. Pastel Chream, Midningt Blue, Black, Duck Egg, samt Vit. 
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Roberts Radio med rötter  
från 1932 och en tradition lika 
lång av hantverk och kvalitet. 
 
Faktum att detta känns och 
syns in i varje detalj, och det 
känns när man tar i produkten. 
Använder och lyssnar på den. 
 
Svårt att förmedla denna  
kvalitets tradition i en bit  
papper. 
 
Alla som någon gång varit i  
kontakt med ROBERTS  
produkter vet vad vi menar. 

Ljudet är i centrum för det är ju grunden. 
Unikt är tekniken att bygga kabinett som är akustiskt avstämda. 
Det betyder att högtalare och kabinett har utvecklats i  
samklang med varann. Vilket ger bästa möjliga ljud. 

Ljudet är i centrum för det är ju grunden. 
Jo det gäller förstås valet av själva  
högtalare elementet. 
Utvecklat av Roberts R&D avdelning. 

Enkel och användarvänlig. 
Allt kan styras från din SMARTA 
TELEFON. Modern teknik med  
Klassisk Vintage stil. 
Roberts helt enkelt. 

 Exklusiv distributör i 
Sverige 
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