
 

 

Philips
Budzik

Bluetooth®
z bezprzewodową ładowarką do 
telefonu

TAPR702

K
Za
Blu
ró
ompaktowy i inteligentny
śnij przy ulubionym podcaście. Włącz poranną playlistę po przebudzeniu. Budzik 
etooth umożliwia przesyłanie dźwięku z urządzeń przenośnych. Urządzenie jest 

wnież wyposażone w bezprzewodową ładowarkę Qi oraz punkt ładowania USB.

Kompaktowa konstrukcja i wszechstronna funkcjonalność
• Mata Qi do bezprzewodowego ładowania i port USB
• Łączność Bluetooth do muzyki i podcastów
• Wyraźny, łatwy w obsłudze wyświetlacz
• Obudowa z czarnej tkaniny
• Kompaktowa, solidna konstrukcja o wymiarach 135 x 60 x 135 mm

Śpij dobrze, obudź się łagodnie
• Ustaw dwa różne alarmy dzięki funkcji podwójnego alarmu
• Funkcja powtarzania budzenia zapewnia dodatkową drzemkę
• Wyłącznik czasowy umożliwiający zasypianie przy ulubionej muzyce

Prosta obsługa rano i wieczorem
• Przyciski sterujące na błyszczącym panelu górnym
• Naciśnij ten przycisk, by sparować urządzenie, włączyć drzemkę/dostosować jasność, 

wyregulować głośność, rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie
• Przyciski na tylnej części, służące do ustawiania zegara/wyłącznika czasowego i alarmów



 Kompaktowa konstrukcja
Duży cyfrowy wyświetlacz czasu jest doskonale 
widoczny w materiałowej obudowie tego budzika 
Bluetooth.

Przyciski sterujące
Przyciski sterujące znajdują się na błyszczącym 
panelu górnym, skrywającym również matę Qi do 
bezprzewodowego ładowania telefonu.

Uniwersalna funkcja
Naciśnij ten przycisk, by sparować urządzenie, 
włączyć drzemkę/dostosować jasność, wyregulować 
głośność lub rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie. Dla 
starszych modeli telefonów dostępny jest port 
ładowania USB.

Wyłącznik czasowy
Zanurz się w spokojny sen z ulubionym podkastem 
lub playlistą grającą w tle. Możesz ustawić wyłącznik 
czasowy tak, aby przesyłał dźwięk strumieniowo z 
Twojego urządzenia przez maksymalnie 2 godziny. 
Po upływie ustawionego czasu głośnik wyłącza się. 
Koniec z budzeniem się w środku nocy przy 
włączonej muzyce!

Jeden zegarek, dwa alarmy
Funkcja podwójnego alarmu pozwala ustawić dwa 
niezależne alarmy. To idealne rozwiązanie, jeśli 
przesypiasz pierwszy alarm lub jeśli Twój partner 
wstaje przed Tobą.
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Bezprzewodowa technologia 
Bluetooth®

• Profile: A2DP, AVRCP
• Zasięg: 10 m (wolna przestrzeń)
• Wersja: V4.2

Ładowanie
• Wyjście zasilania bezprzewodowego: 10 W
• Urządzenia USB: 5 V, 1 A

Zegar
• Typ: Cyfrowy
• Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny
• Wyświetlacz: LED

Budzik
• Źródło alarmu: Sygnał dźwiękowy, Bluetooth
• Liczba alarmów: 2
• Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
• Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Udogodnienia
• Regulacja głośności: W górę/dół
• Budzenie: Godzina podwójnego alarmu, Łagodne 

budzenie, Powtarzanie budzenia (drzemka), 
Bluetooth lub budzenie brzęczykiem

• Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska
• Wyłącznik czasowy

Dźwięk
• System dźwięku: Stereo
• Moc wyjściowa (RMS): 2 W x2
• Regulacja głośności: cyfrowy

Moc
• Rodzaj zasilania: Wejście AC
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania: AAA x 2 

(niedołączone do zestawu)

Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi
• Gwarancja: Broszura gwarancyjna

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary opakowania (S x G x W): 225 x 85 x 167 

mm
• Waga netto: 0,475 kg
• Waga brutto: 0,625 kg
• Wymiary produktu (S x G x W): 135 x 135 x 

61 mm
• Waga produktu: 0,3 kg
•

Dane techniczne
Budzik
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http://www.philips.com

