
	  

 

 
Nu er det muligt at få adgang til 
TDC PLAY på alle International 
Receiver Companys IP-Radioer 
med touch display.  
Der skal blot foretages en simpel 
opdatering af softwaren og du er 
i gang.  
 
Thomas Schwartz, 
udviklingsdirektør i IRC Nordic 
fortæller: ”Vi ønsker at levere en 
komplet pakke af de nyeste 
teknologiske muligheder 
indpakket i et fantastisk design. 
Med TDC PLAY App på vores 
radioer får slutbrugerne nu en 
komplet palette af muligheder og 
valgfrihed til at lytte til deres 
favoritmusik enten via deres pc, 
smartphones og nu også i 
hjemmet, enkelt, elegant og til 
en overkommelig pris.” 
 

 

 
 Videre fortæller han ” Hos IRC 
har det altid været vores vision 
at tilbyde ”state of the art” 
design, produkter og software 
løsninger, denne vision er med 
TDC play applikationen rykket et 
skridt nærmere.” 
 
I International Receiver 
Companys familie af IP-radioer er 
der en løsning til næsten enhver 
brugersituation; i køkkenet, 
stuen, kontoret, børneværelset, 
og som adapterløsning til 
eksisterende anlæg. Dette giver 
forbrugerne en total valgfrihed 
til anvendelse af et unikt 
musikkoncept og i den grad få en 
større udnyttelse af 
musikkataloget som pt. rummer 
mere end 20 millioner numre, 
samt playlister på tværs af alle 
platforme og brugere.  
 
Udover TDC PLAY indeholder 
International Receiver Companys  
IP-radioer også mulighed for at 
modtage 
FM/DAB+/Internetradiostationer 
(+10.000) og musikstreaming. 
 
 
 

 
Om International Receiver 
Company: 
International Receiver Company 
er førende i Skandinavien 
indenfor DAB radioer.  
Filosofien bag produkterne er at 
levere lækkert, æstetisk design 
til en overkommelig pris, 
samtidig med en kompromisløs 
tilgang til kvalitet og teknologi. 
Produkterne skal, til forbrugernes 
fordel, reelt og synligt kunne 
matche konkurrenter på et 
højere prisniveau. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*Løsningen kræver bredbåndsabonnement fra TDC eller 
Yousee, til anvendelse på mobile platforme TDC mobil 
abonnement.  

 

 

 

Pressemeddelelse 
 

TDC PLAY i din Radio. 
Danske International Receiver Company  

lancerer nu i samarbejde med TDC en 

unik mulighed for alle TDC kunder med 

TDC PLAY adgang. 

  

 


