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ezależnie od tego, co zamierzasz robić, wykorzystaj ten czas w pełni dzięki internetowemu radiu 

ilips. Poza możliwością korzystania z Internetu, radia DAB i radia FM dostępna jest także zgodność z 

wisem Spotify Connect oraz możliwość przesyłania strumieniowego z urządzenia przenośnego.

Znajdź to, czego szukasz
• Radio internetowe: tysiące stacji w zasięgu ręki
• Radio cyfrowe DAB+/FM
• Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji
• Bezprzewodowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth
• Spotify Connect: urządzenie przenośne jako pilot Spotify

Usłysz to, co kochasz
• 3-calowy pełnozakresowy przetwornik zapewniający czysty, szczegółowy dźwięk
• Pełne i potężne niskie tony dzięki portowi Bass Reflex

Pewność przez całą dobę
• Duży kolorowy wyświetlacz 5,1 cm (2,4") ułatwia oglądanie
• Wbudowana funkcja zegara z podwójnym alarmem i wyłącznikiem czasowym
• Wejście napięcia stałego i zasilanie sieciowe



 Tysiące stacji
Muzyka. Słowo mówione. Prawdziwe zbrodnie. 
Radio internetowe zapewnia dostęp do tysięcy stacji 
o zasięgu globalnym i do wszelkiego rodzaju audycji. 
Cyfrowy tuner radiowy gwarantuje krystalicznie 
czysty dźwięk. Istnieje możliwość zaprogramowania 
20 stacji radia internetowego, DAB+ oraz FM.

Elegancki wygląd i wyraźny ekran
Matowa, czarna, drewniana obudowa otacza duży, 
błyszczący, kolorowy wyświetlacz i czarną, metalową 
osłonę głośnika. Wyświetlacz pokazuje okładki 
albumów oraz informacje o utworach ze Spotify 
Connect lub logo stacji podczas słuchania radia 
internetowego lub radia DAB.

Wyraźny dźwięk i mocne basy
3-calowy pełnozakresowy głośnik zapewnia czysty 
dźwięk. Port Bass Reflex gwarantuje doskonałe 
przenoszenie tonów niskich. Bezprzewodowy zasięg 
wynosi 10 m.

Łatwe przesyłanie strumieniowe i 
spektakularny dźwięk
Słuchasz muzyki z serwisu Spotify? To radio 
internetowe z technologią Bluetooth umożliwia 
dostęp do usługi Spotify Connect. Telefon 
komórkowy może pełnić funkcję pilota zdalnego 
sterowania, a radio przesyła sygnał najwyższej jakości 
z serwisu Spotify (bezpośrednio z serwerów 
Spotify). Można także przesyłać strumieniowo pliki z 
innych serwisów muzycznych za pośrednictwem 
urządzenia przenośnego.

Budzik i wyłącznik czasowy
Wyłącznik czasowy pomaga zasnąć i spać spokojnie 
dzięki ulubionej stacji radiowej odtwarzanej w tle. 
Funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie 
dwóch różnych alarmów. To idealny wybór dla osób, 
które chcą pospać jeszcze chwilę po pierwszym 
alarmie. Lub dla tych, których partner musi wcześniej 
wstać.
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Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pasma tunera: Radio internetowe, DAB/DAB+, FM
• Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, menu, 

smart scan
• Pamięć stacji: 20 stacji FM, 20 stacji DAB, 20 stacji 

radia internetowego / podcastów, 10 stacji Spotify
• RDS: Tak.

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 3 W
• System dźwięku: Mono
• Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)

Głośniki
• Liczba pełnozakresowych przetworników: 1
• Średnica przetwornika pełnozakresowego: 7,5 cm

Możliwości połączeń
• Bluetooth
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Pasmo Bluetooth: 10 m (wolna przestrzeń)
• Wersja Bluetooth: 4,2
• Wejście audio: Nie

Budzik
• Liczba alarmów: 2
• Źródło alarmu: Radio DAB, Radio FM, Radio 

internetowe, Sygnał dźwiękowy
• Drzemka (powtarzanie budzenia): Nie

Udogodnienia
• Aktualizacja zegara: Radio DAB/internetowe

Wyświetlacz
• Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT 2,4"

Moc
• Zasilanie sieciowe: Prąd przemienny 5V, 2A
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Karta 
gwarancyjna

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

18,5 x 10,6 x 10,2 cm
• Waga: 0,74 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

27,2 x 15,1 x 13,4 cm
• EAN: 48 95229 10216 3
• Waga brutto: 0,98 kg
• Waga netto: 0,78 kg
• Waga opakowania: 0,2 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Typ ułożenia półki: Poziomo
•

Dane techniczne
Radio internetowe
DAB+ Spotify Connect, Bluetooth®
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