
 

 

Philips
Interneta radio

DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®

TAPR802

V
La
ska
ier
airāk patīkamā
i ko jūs darītu, izbaudiet to ar šo Philips interneta radio. Papildus interneta, DAB un FM 
ņošanai iegūstat arī Spotify Connect saderību un iespēju straumēt no savas mobilās 
īces.

Atrodiet to, ko vēlaties
• Interneta radio. Tūkstošiem staciju rokas stiepiena attālumā
• DAB+/FM digitāls radio
• Digitālā regulēšana nodrošina līdz 20 sākotnējiem iestatījumiem
• Bluetooth bezvadu mūzikas straumēšana
• Spotify Connect. Izmantojiet mobilo ierīci Spotify tālvadībai

Klausieties to, kas jums patīk
• 1 x 3 collu pilna diapazona skaļrunis. Skaidra, detalizēta skaņa
• Basa refleksa pieslēgvieta. Pilnīgi, spēcīgi zemi toņi

Dienu un nakti
• Liels 2,4 collu krāsu displejs ērtai skatīšanai
• Iebūvēta pulksteņa funkcija ar divkāršu modinātāju un izslēgšanas taimeri
• Līdzstrāvas ieeja. Strāvas padeve



 Tūkstošiem staciju
Mūzika. Sarunas. Kriminālziņas. Šis interneta radio ir 
jūsu piekļuves līdzeklis tūkstošiem pasaules 
radiostaciju, kas pārraida visu veidu programmas. 
Digitālais radio uztvērējs nodrošina skaidru 
uztveršanu, un jūs varat iestatīt līdz 20 sākotnējiem 
iestatījumiem, izvēloties savas iecienītākās interneta, 
DAB+ vai FM stacijas.

Gaumīgs izskats. Skaidrs ekrāns.
Matēta, melna koka apdares kaste ieskauj lielo, 
spīdīgo krāsu displeju un melna metāla skaļruņu režģi. 
Displejā tiek parādīta informācija par albuma 
noformējumu un informācija par dziesmām no 
Spotify Connect, kā arī staciju logotipi, kad 
izmantojat interneta radio vai DAB.

Skaidra skaņa un jaudīgi basi
3 collu pilna diapazona skaļrunis nodrošina skaidru 
skaņu. Basa refleksa pieslēgvieta aizpilda zemos 
toņus, nodrošinot spēcīgu basa reakciju. Bezvadu 
darbības diapazons ir 10 m.

Vienkārša straumēšana. Episka 
klausīšanās
Straumēšana no Spotify? Šis Bluetooth interneta 
radio lepojas ar Spotify Connect funkciju. Izmantojiet 
savu mobilo tālruni kā tālvadības pulti, kamēr radio 
straumē Spotify vislabākās kvalitātes signālu tieši no 
Spotify serveriem. Izmantojot mobilo ierīci, varat 
straumēt arī no citiem mūzikas pakalpojumiem.

Modinātājs un izslēgšanas taimeris
Izslēgšanas taimeris ļauj jums iemigt, kad fonā skan 
jūsu iecienītākā radiostacija. Divkāršā modinātāja 
funkcija ļauj iestatīt divus dažādus modināšanas 
laikus. Lieliski piemērots, ja jūs mēdzat atlikt pirmo 
modinātāju, lai nodotos īsai snaudai, vai arī ja jūsu 
partnerim ir nepieciešams mosties pirms jums.
TAPR802/12

Izceltie produkti
Izlaides datums  
2022-07-12

Versija: 6.2.3

12 NC: 8670 001 62777
EAN: 48 95229 10216 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.

www.philips.com
Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Automātiska digitālā regulēšana
• Uztvērēja joslas: Interneta radio, DAB/DAB+, FM
• DAB: informācijas displejs, izvēlne, viedā skenēšana
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20 FM, 20 DAB, 20 

interneta radio/podkāsti, 10 Spotify
• RDS: Jā.

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 3 W
• Skaņu sistēma: Mono
• Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)

Skaļruņi
• Pilna diapazona skaļruņu skaits: 1
• Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 3"

Savienojamība
• Bluetooth
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
• Bluetooth diapazons: 10 m (brīva vieta)
• Bluetooth versija: 4,2
• Audio ieeja: Nē

Modinātāja signāls
• Modinātāja signālu skaits: 2
• Modinātāja signāla avots: DAB radio, FM radio, 

Interneta radio, Zummers
• Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Nē

Lietošanas komforts
• Pulksteņa atjaunošana: DAB / interneta radio

Displejs
• Tips: 2,4 collu TFT krāsu displejs

Strāvas padeve
• Elektrotīkla strāva: AC 5 V, 2 A
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Piederumi
• Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdzstrāvas 

adapteris, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas 
sertifikāts

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

18,5 x 10,6 x 10,2 cm
• Svars: 0,74 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

27,2 x 15,1 x 13,4 cm
• EAN: 48 95229 10216 3
• Bruto svars: 0,98 kg
• Neto svars: 0,78 kg
• Taras svars: 0,2 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kārba
• Plauktā novietošanas veids: Guļus
•

Specifikācijas
Interneta radio
DAB+ Spotify Connect, Bluetooth®

http://www.philips.com

