Waarom is het Rivendel Kerkradio systeem
het beste alternatief?
Kerkradio: een revolutie.
Er is nu eindelijk een echt goedkoop
en prima werkend alternatief!

Toen in mei 2000 KPN de tarieven voor de vertrouwde (PTT) kerkradio drastisch verhoogde, was
er enkele jaren geen goed alternatief voor handen.
Pas in 2004 kwamen er systemen op de markt waarbij men via internet de dienst thuis kan beluisteren.
Een mooi systeem, maar voor de luisteraars is het
inbellen zeker niet goedkoop.
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Er is een revolutie gaande in kerkradioland
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Alle informatie is te vinden op www.kerkradio.nl
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Voor contact, mail naar: kerkadio@home.nl
Dat is verklaarbaar, men heeft inmiddels ontdekt
dat draadloze kerktelefonie goed en goedkoop is:
Rivendel Electronics
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gratis.
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Waarom is het Rivendel Kerkradio systeem het
beste alternatief?
• Door speciale technieken schakelen (indien
gewenst) de ontvangers thuis automatisch in;
dus ‘live’ contact naar de luisteraars. (Dit is het
enige nieuwe kerkradiosysteem die dit biedt)
• Professionele en duurzame zendinstallatie; eenvoudig qua opzet en aanleg
• Zendbereik tot 5 kilometer binnenshuis (vogelvlucht) en 15 kilometer of meer met een buitenantenne
• Kosten: alleen aanschafkosten plus de jaarlijkse
kosten voor de vergunning van het Agenschap
Telecom (276 euro)
• Zeer eenvoudige bediening van de ontvangers,
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