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  TEST / REVIEW  DAB+ Radio, Pure Move 2520 –  ' Pure for on the move ..' 
 

 
De DAB+ radio komt binnen in een mooie doos wat je gelijk uitnodigt tot het 
direct openmaken en te kijken wat er allemaal in zit. De radio, een slagje kleiner 
als een gemiddelde smartphone ligt bijzonder prettig in de hand, ziet er degelijk 
uit en is mooi ontworpen. De Pure Move wordt geleverd met een adapter die 
ervoor zorgt dat je de meegeleverde accu kan opladen. Oplaadtijd de eerste 
keer is tenminste 3 uur, daarna kan je zeker ruim 8 tot 10 uur luisteren naar al je 
favoriete stations. 
  
Een goed perfect passend oortelefoontje zit er bij. Pure levert het allemaal zeer 
compleet, inclusief eventueel de nodige verloopjes, dus het past perfect in ieders 
oor. De geluidskwaliteit is zeker uitstekend, mooie klank kwaliteit. Via het menu 
kan je de bassen en de hoge tonen naar eigen voorkeur nog enigszins 
aanpassen als je dat zou willen, maar dat is beslist niet noodzakelijk, het komt er 
allemaal meteen goed uit. 
 

In de gebruiksaanwijzing staat dat de accu (ChargePAK M1) los in de doos zit, 
alleen bij het mijn toegezonden exemplaar bleek deze dus al in het toestel te 
zitten, hij was dus al geplaatst (Noot: dit blijkt altijd zo te zijn, Pure dient de 
handleiding nog aan te passen). Als je de accu moet plaatsen kan je dit doen 
door de metalen blikken achterkant open te schuiven door het indrukken van het 
plastic knopje op de achterkant van het toestel. Het blikje schuif je dan 
langzaam naar boven waarna deze schuin weg van het toestel gehaald kan 
worden. Het is even uitvogelen hoe het precies in elkaar steekt, maar de 
gebruiksaanwijzing in de verschillende belangrijke Europese talen Duits, Engels, 
Frans, Italiaans, Deens en Nederlands uitgevoerd, is er heel duidelijk over. 
Wanneer de accu geplaatst is en je het blikje weer aanbrengt kan je de radio 
opladen voor gebruik. Dat gaat via het mini usb stekkertje van de adapter. Na 
dus een goede 3 uur is de accu volledig opgeladen en in het display verschijnt 
dan keurig de melding: Battery fully Charged.  De bediening van de DAB+ 
ontvanger is eenvoudig. Aanzetten doe je door het even indrukken van Source, 
waarnaar je kan kiezen tussen Digital Radio (DAB/DAB+) of de FM ontvanger. 
Zowel de ontvangst van de FM radio als de DAB+ is mooi gevoelig! FM Radio is 
uiteraard volledig uitgerust met RDS. Wanneer je klikt op 'Menu' kan je scrollen 
door mogelijkheden als Autotune, Settings, Sleeptimer, Display enz. Je kan 

de radio zo naar je eigen hand zetten. Het voor de eerste keer stations zoeken gaat eenvoudig, door Autotune te kiezen en op het 
middelste knopje van het toestel te drukken ter bevestiging gaat deze voor je zenders zoeken... de oortelefoon is gelijk je antenne, dus 
die moet je ook altijd aangesloten hebben op het toestel. De Pure 2520 geeft alle ontvangen stations weer in alfabetische volgorde op 
je toestel. De stationslijst kan je oproepen via Stations met het rubberen wieltje. Het is even doorhebben... maar het wijst zich eigenlijk 
allemaal vanzelf. Ik moet zeggen dat de binnenhuisdekking van de digitale signalen, althans hier in midden Nederland, toch behoorlijk 
verbeterd is. Werkelijk bijna elke regionale omroep zoals Radio Noord, Omroep West, Radio Fryslan, Radio Oost enz .. komt hier 
gewoon netjes binnen via de ether. Zelfs de voor mij belangrijkste multiplexen van de Oosterburen, 
DR Deutschland 5C en Radio fuer NRW 11D,  komen direct op de Pure binnen, tenminste als ik 
voor het raam naar het oosten sta. De ontvangst kwaliteit in het display is door een instelling voor 
de geïnteresseerde zichtbaar te maken, het toestel geeft dan in % de ontvangst kwaliteit aan. Dat is 
niet de signaalsterkte maar eerder een soort van overall rating van de signaal kwaliteit (sterkte van het signaal, aantal dropouts, soort 
gemiddelde etc ..) Met de radio aan de oostkant van mijn appartement lukt het mij zonder noemenswaardige moeite om in Ede gld. 
ontvangst te krijgen van de Duitse landelijke multiplex DR Deutschland via 5C zo lag ik dus in me bed een goede 2 meter van het raam 
af om 23.00 uur nog naar … 'die Nachrichten' via Deutschlandfunk te luisteren, in signal quality 42% ! Dat gaat dus heel goed. 
Trouwens grappig aan deze DAB+ radio is dat je niet meer van doen hebt met multiplexen / kanalen etcetera zoals ik zelf altijd gewend 
ben, je gebruikt dat eigenlijk helemaal niet. De software is zo geschreven dat alleen de zendernaam in de stationslijst weergegeven 
wordt, meer niet. Met welke multiplex / frequentie de zender tot je komt is natuurlijk ook voor een gemiddelde luisteraar eigenlijk totaal 
niet meer belangrijk. Juist voor onderweg is dit toestel bedoeld en dat komt volledig tot zijn recht. In de auto de Pure meegenomen en 
ook daar blijkt de mooie ontvangst. Zenders vallen niet uit,  het blijft allemaal fraai tot je komen. In ieder geval de NPO, Publieke 
Omroep overal toch wel heel goed en zonder moeite. Dat is hier nu wel goed. Hier en daar wil nog wel eens een regionale zender 
wegvallen het is er dan wel en plotseling weer niet. Maar over het algemeen niet echt negatieve ervaring, tenminste hier in midden 
Nederland. In stedelijk gebied sowieso zal de ontvangst net zo zijn. Komen we in Groningen, Overijssel of Drenthe ? Benieuwd of daar 
de dekking van NPO en commerciëlen net zo goed is. In ieder geval wordt daar nog steeds aan gewerkt. Begint DAB dan toch eindelijk 
echt volwassen te worden? Conclusie :  Pure Move 2520 , een fraaie digitale gevoelige DAB+ radio, puur voor onderweg, prijs € 119,99. 
 
 

 
  
 
 
 
 


