
 

 

Philips
Modinātājpulkstenis

Bluetooth®
ar bezvadu tālruņa lādētāju

TAPR702
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zmiedziet, klausoties savu iecienītāko podkāstu. Atskaņojiet savus mīļākos rīta ierakstus, 
d pamostaties. Šis Bluetooth modinātājpulkstenis ļauj straumēt audio no mobilajām 
īcēm. Turklāt tam ir arī bezvadu Qi lādētājs un USB uzlādes punkts.

Kompakts dizains. Plašas funkcijas
• Bezvadu Qi uzlādes paliktnis. USB ports
• Bluetooth mūzikai un podkāstiem
• Skaidrs un vienkāršs displejs
• Melna auduma josla
• Kompakta un stingra konstrukcija. 135X60x135 mm

Guliet labi. Mostieties patīkami
• Dubultā modinātāja funkcija. Iestatiet divus modinātājus
• Atkārtojiet modinātāja signālu, lai iegūtu papildu snaudu
• Izslēgšanās taimeris. Iegrimstiet miegā, klausoties savas iecienītākas dziesmas

Vienkārša vadība gan no rīta, gan naktī
• Vadības taustiņi uz spīdīga augšējā paneļa
• Nospiediet, lai izveidotu pāra savienojumu, atliktu modinātāju/regulētu spilgtumu, atskaņotu vai 

apturētu atskaņošanu
• Pogas aizmugurē, lai iestatītu laiku, izslēgšanās laiku un modinātāja signālu



 Kompakts dizains
Šī Bluetooth modinātājpulksteņa digitālais displejs 
spīd cauri auduma joslai.

Vadības taustiņi
Vadības taustiņi atrodas uz spīdīga augšējā paneļa, kur 
arī noslēpts bezvadu Qi uzlādes panelis jūsu tālrunim.

Plašas funkcijas
Nospiediet, lai veiktu savienošanu pārī, atliktu 
modinātāju/regulētu spilgtumu, atskaņotu vai 
apturētu atskaņošanu. Vecākiem tālruņu modeļiem 
pieejams USB uzlādes ports.

Izslēgšanās taimeris
Iegrimstiet mierīgā miegā, fonā klausoties savu 
iecienītāko podkāstu vai atskaņošanas sarakstu. Savā 
ierīcē varat iestatīt pulksteņa izslēgšanās laiku pēc 
maksimāli 2 stundām. Kad šis iestatītais laiks ir 
pagājis, skaļrunis izslēdzas. Jums vairs nebūs jāmostas 
nakts vidū un jābrīnās, kāpēc vēl aizvien skan mūzika.

Viens pulkstenis, divi modinātāji
Dubultā modinātāja funkcija ļauj iestatīt divus 
dažādus modinātājus. Ideāls risinājums, ja, visticamāk, 
nogulēsiet pirmo modinātāja zvanu. Vai arī 
gadījumos, kad jūsu otrai pusei ir jāmostas agrāk.
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Bluetooth® bezvadu tehnoloģija
• Profili: A2DP, AVRCP
• Darb. rād.: 10 m (brīva vieta)
• Versija: V 4.2

Notiek uzlāde
• Bezvadu enerģijas izvade: 10 W
• USB ierīces: 5 V, 1 A

Pulkstenis
• Tips: Digitāls
• Laika formāts: 12 h, 24 h
• Displejs: gaismas diode

Modinātāja signāls
• Modinātāja signāla avots: Zummers, Bluetooth
• Modinātāja signālu skaits: 2
• Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā, 9 minūtes
• Izslēgšanās taimeris: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Lietošanas komforts
• Skaļuma vadība: Skaļāk/klusāk
• Modinātāja signāli: Divi modināšanas laiki, 

Pakāpeniska modināšana, Modinātāja signāla 
atkārtošana (snaudas režīms), Bluetooth vai 
modinātāja skaņas signāls

• Displeja spilgtums: Liels/ Vidējs/ Mazs
• Izslēgšanās taimeris

Skaņa
• Skaņu sistēma: Stereo
• Izejas jauda (RMS): 2 W x 2
• Skaļuma vadība: digitāls

Strāvas padeve
• Enerģijas veids: AC ievade
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
• Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W
• Rezerves baterija: AAA x 2 (nav iekļautas 

komplektācijā)

Piederumi
• Īsa lietošanas pamācība
• Garantija: Garantijas brošūra

Izmēri
• Iesaiņojuma veids: D-kaste
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 225 x 85 x 167 mm
• 8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr., integrēts mikrofons, 

melnas, ausīs ievietojamas: 0,475 kg
• Bruto svars: 0,625 kg
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 

135 x 135 x 61 mm
• Produkta svars: 0,3 kg
•
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