
 

 

Philips
DAB+-radio

Bluetooth®

TAM2505

S
W
po
dig
uperslank. Speelt alles af.
einig ruimte? Met dit slanke microsysteem dat aan de muur kan worden bevestigd, kunt u 
dcasts, muziek en nog veel meer streamen via Bluetooth. U kunt ook genieten van kraakvrije 
itale DAB+-radio en kunt uw cd-speler of platenspeler aansluiten via de audio-ingang.

Flexibele plaatsing. Aantrekkelijk design.
• Thuis in uw huis
• 2 x 2,75" Full Range-drivers. Stereogeluid
• Maximaal uitgangsvermogen van 10 W
• Slank design voor wandmontage of voor op een kast

Alles wat u nodig hebt
• Eén klein systeem voor al uw muziek
• Digitale DAB+/FM-radio. Digitaal afstemmen – tot 20 voorkeuzezenders
• Bluetooth-multikoppelen. Schakelen tussen meerdere apparaten
• Audio-ingang. Verbinding maken met vrijwel elke bron

Vul de kamer met muziek
• Gemak en bediening
• Duidelijk display. Inclusief afstandsbediening
• Alarm. Word wakker met uw muziekstreaming, de radio of een toon
• Afmetingen van het apparaat: 400 x 220 x 110 mm



 Eén systeem voor al uw muziek
Muziek streamen, platen afspelen of toch liever 
radio? U kunt eenvoudig schakelen tussen draadloze 
apparaten dankzij multipair Bluetooth. Audio-in 
zorgt voor bekabelde bronnen. De digitale 
radiotuner zorgt voor kristalheldere ontvangst.

Thuis in uw huis
Dit slanke microsysteem is perfect voor kleinere 
ruimten. U kunt het apparaat op de meegeleverde 
voet laten staan of de voet verwijderen om het 
apparaat rechtstreeks aan de muur te bevestigen. 
Twee drivers met volledig bereik zorgen voor helder 
stereogeluid.

Gemak en bediening
Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening hebt u 
de belangrijkste systeemfuncties binnen handbereik, 
zodat u de sfeer in de kamer kunt regelen zonder 
deze te verstoren. Op het duidelijke display worden 
informatie over DAB-stations en titels van nummers 
weergegeven.
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Kenmerken
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling • Type schap: Leggen
•

Geluid
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 10W
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Bass 

Reflex-luidsprekersysteem, Dynamic Bass Boost
• Geluidsmodus: Pop, Jazz, Rock, Klassiek, Plat
• Volumeregeling: Digitaal omhoog/omlaag
• Frequentiebereik: 63-20000 Hz
• Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Luidsprekers
• Aantal geluidskanalen: 2.0
• Driverconfiguratie: Volledig bereik
• Aantal drivers met volledig bereik: 2
• Diameter driver met volledig bereik: 2,75"

Tuner/ontvangst/transmissie
• Type tuner:: Digitaal
• Tunerbereik: FM, DAB/DAB+
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)
• Voorkeurzenders: 20 FM, 20 DAB
• RDS: Ja.

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
• Bereik van Bluetooth: 10 m (open ruimte)
• Bluetooth-versie: 4,2
• Audio in: 3,5 mm
• Hoofdtelefoonaansluiting: 1 x 3,5 mm
• Smart Home: n.v.t.
• DLNA-norm: n.v.t.

Comfort
• Klok-update: DAB
• Schermtype: LCD

• Alarmfuncties: Ja, zoemer, DAB, FM, Bluetooth
• Aantal alarmen: 2
• Sleeptimer
• Afstandsbediening

Ontwerp
• Systeemonderdelen: Apparaat
• Wandmontage mogelijk

Compatibiliteit
• Bediening via app voor smartphone/tablet: Nee

Vermogen
• Adaptertype: AC extern
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Wisselstroomadapter, 

FM-antenne, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, 
Muursteun, Snelstartgids, Garantiekaart

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 400 x 220 x 110 mm
• Gewicht hoofdunit: 1,71 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

45,5 x 31,5 x 15,6 cm
• EAN: 48 95229 10316 0
• Brutogewicht: 2,807 kg
• Nettogewicht: 1,707 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,1 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
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