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Az Ön REVO-kereskedôje:

               
2004-ben a Skóciai Lanarkban alapították a REVO cé-
get, amely cél ja az volt, hogy az akkor induló digitális 
föl di sugárzású rádi ó zást gépkocsikban is lehessen 
hall gatni az általuk készített ki e gé szí tôvel. A termék 
annyira jól sikerült, hogy 2005-ben elnyerte „Az év autós 
kiegészítôje” díjat az Auto Express szak lap tól.

2006-ban készült az elsô szobai DAB-rádiójuk Pico 
né ven. Ez egy valódi hordozható (zseb)rádió volt, amely 
ak ku mu lá torról is üzemelt. Készülékháza annyira jól si-
ke rült, hogy egészen 2012 végéig gyártották különbözô 
elek tro ni kák kal.

2007-ben megjelent a Pico wifi változata, ami internetes 
rá di ók lejátszására készült – elsôként a REVO-k so-
rá ban. A de sign ekkor kapta meg az iF Product Design 
Award el is me rést. Ebben az évben debütál a REVO BLIK 
is, az elsô hib rid (DAB- és internet-) rádió, amely ké sôbb 
iPod/iPhone dokk csatlakozót is kapott. A BLIK meg sze-
rezte az Apple MFi licenszt, és az Apple Store-ok is el-
kezd ték forgalmazni.

2008-ban a Pico révén a REVO elnyerte az elsô Red Dot 
Product Design Award elismerést, majd a céget export 
si ke re i ért skót üzleti díjjal is jutalmazták.

2009-ben érkezik az IKON, amely a világ elsô színes 
érin  tô képernyôs digitális rádiója, hálózati zenelejátszója 
volt iPod/iPhone dokkal. Még ebben az évben jön a 
Heritage is, amely retro táskarádió külsejével már a 
har madik Red Dot Product Design Award-ot hozta a 
REVO számára, és hangja is kü lön le gesen jó.

2010-ben jelent meg a máig létezô AXiS sorozat elsô 
mo dell je, szintén színes érintôképernyôvel. Egy nagy-
sza bású hongkongi ese ménnyel megkezdôdik Ázsiában 
is a REVO-k for gal ma zása.

2011-ben az AXiS bekerül a Skót Nemzeti Múzeum ál-
lan dó tárlatába („Világunk formálása”) Edinburgh-ben. 
Szin tén ebben az évben – többek között az angol What 
HiFi? ma ga zin 5-csillagos tesztjének és a Sunday Times 
írásának kö szön he tô en – az AXiS az év legtöbb dicséretet 
kapott rádiója lesz az Egyesült Királyságban. Londonban 
el is nyeri az „Év rádiós ter mé ke” kategóriában a What 
Hi-Fi? Sound & Vision Award el is merést, amely az AV-
ipar legkomolyabb díja.

2012-ben az AXiS XS (az AXiS nagyobb változata, immár 
Bluetooth streamelési lehetôséggel is) megkapja az elôzô 
év ben már elnyert elismerést. New York-ban és Tokyo-
ban a MoMA üzletek kínálatában is megjelennek a REVO 
ter mé kek. Bemutatkozik a PiXiS (DAB/DAB+) és a PiXiS IR 
(internetrádió és zenelejátszó) mint a két új alap modell. 

Még ebben az évben megjelenik a jelenlegi csúcs REVO, 
a K2, amely az ötödik Red Dot Product Design Award-ot 
hozza a cég nek. A teljesen fém, perforált ké szü lék ház-
bo rí tás és a spe ci ális belsô kiképzés kü lön le ges meg-
je lenést és tisz ta hangzást biztosítanak a világ második 
legmagasabb hegy csúcsáról elnevezett to rony szerû ze-
ne lejátszónak és rádiónak.

2013. ôszén bejelentik az AXiS X3-at, amely már light ning™ 
dokkolót kap, és aptX®  for má tumú Blue tooth streamet 
is lejátszik. November végén debütál a SuperConnect, a 
Heritage G2 retró for má ját továbbvivô, még erôteljesebben 
szóló, tömegre is nagyobb rádió – Bluetooth-ké pesen. Az év 
végi újdonságok között érkezik még  a PiXiS rádióval (FM/
DAB/DAB+) bôvített változata is RS jel zés sel.

A Heritage G2 és K2 csúcsmodellek infra távirányítójuk 
mellett vezérelhetôk iPhone-nal, de pl. a Synology NAS-on 
futó Audio Station al kal maz ással is stream elhetünk rá-
juk zenét. Így akár Android és Windows Phone  te le fonnal 
is irá nyít ható a lejátszás, rádióhallgatás, ze ne bön gészés. 
Ott honi számítógép-hálózatunk DLNA-szervereirôl (pl. 
Windows Media Player 11) vagy NAS-ok ról (Synology-val 
tesz telve) akár veszteségmentesen tö mö rített (FLAC, WAV) 
zenéinket is tökéletesen le játsz hat juk bármely REVO-val.
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Stílus és hangzás
Hálózati zenelejátszók, digitális rádiók



Heritage G2
FM/DAB/DAB+/internet rádiók
hálózati zenelejátszás
iPod/iPhone dokkoló (30-pin)
OLED kijelzô
DLNA media renderer
iOS távvezérlés
wifi+ethernet
fülhallgató-kimenet
optikai digitális hangkimenet
fekete tölgy vagy amerikai dió fa oldalpanelek
vonalbemenet
iPod videókimenet
7 wattos digitális erôsítô

AXiS XS
FM/DAB/DAB+/internet rádiók
Bluetooth stream fogadása
wifi hálózati zenelejátszás
iPod/iPhone dokkoló (30-pin)
színes érintôképernyô
vonalbemenet
fülhallgató-kimenet
8 wattos digitális erôsítô
iPod videókimenet
USB töltôport

AXiS X3
Mint az XS, de
iPod/iPhone dokkoló (lightning)
Bluetooth stream fogadása aptX™ kompatibilitással

K2
FM/DAB/DAB+/internet rádiók
hálózati zenelejátszás
iPod/iPhone dokkoló
DLNA media renderer
iOS távvezérlés
OLED kijelzô
wifi+ethernet
vonalbemenet
iPod videókimenet
fülhallgató-kimenet
optikai digitális hangkimenet
2×20 wattos digitális erôsítô
Balanced Mode Radiator™ 
hangszórók

PiXiS IR
internetrádió
wifi hálózati zenelejátszás
fülhallgató-kimenet
3 wattos digitális erôsítô

   

PiXiS RS
Mint az IR, plusz

FM/DAB/DAB+/internet rádiók

SuperConnect
FM/DAB/DAB+/internet rádiók

hálózati zenelejátszás
optikai digitális hangkimenet

15 wattos digitális erôsítô 
Bluetooth stream fogadása aptX™ kompatibilitással

Balanced Mode Radiator™ hangszórók
fülhallgató-kimenet

vonalbemenet
wifi+ethernet
OLED kijelzô


