
Bereik
DAB+ is zowel binnenshuis als buitenshuis te ontvangen. Het signaal kan je gratis ontvangen:
bij je thuis, op kantoor, in de auto of in het park. Je kan hier meer informatie vinden over hoe
goed je DAB+ kunt ontvangen op verschillende locaties. De beschikbare radiozenders op DAB+
in Vlaanderen zijn hier (https://www.dabplus.be/nl/radiozenders) terug te vinden.

Bereik commerciële radiozenders (5A en 5D)
Indoor
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(HTTPS://WWW.DABPLUS.BE/NL/IN-

DE-AUTO/)

AFTER

MARKET
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Legende:
– Paars: voorspelde dekking 5A
– Groen: voorspelde dekking 5D
Bron: Norkring België
Disclaimer: De documentatie met de voorspelde dekking bevat de theoretisch berekende
dekking.
De reële dekking kan afhankelijk zijn van verschillende andere parameters en wordt niet
gegarandeerd door Norkring.

Bereik commerciële radiozenders (5A en 5D)
Mobiel

Bereik commerciële radiozenders (11A)
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Legende:
– Groen: voorspelde dekking 11A
Bron: Norkring België
Disclaimer: De documentatie met de voorspelde dekking bevat de theoretisch berekende
dekking.
De reële dekking kan afhankelijk zijn van verschillende andere parameters en wordt niet
gegarandeerd door Norkring.

Bereik commerciële radiozenders (11A)
Mobiel
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Legende:
– Rood: voorspelde dekking 12A
Bron: VRT
Disclaimer: De documentatie met de voorspelde dekking bevat de theoretisch berekende
dekking.
De reële dekking kan afhankelijk zijn van verschillende andere parameters en wordt niet
gegarandeerd door de VRT.
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