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ependentemente das suas preferências, desfrute mais delas com este rádio na Internet 
ilips. Para além de Internet, DAB e sintonização FM, também oferece compatibilidade 
m o Spotify Connect e a possibilidade de transmitir a partir do seu dispositivo móvel.

Encontre o que procura
• Rádio na Internet. Milhares de estações na ponta dos seus dedos
• Rádio digital DAB+/FM
• Sintonização digital com um máximo de 20 pré-sintonias
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Spotify Connect. Utilize um dispositivo móvel como telecomando do Spotify

Ouça aquilo de que gosta
• 1 diafragma de gama total de 3". Som detalhado e nítido.
• Porta Bass Reflex. Tons baixos cheios e potentes

Dia e noite
• Grande visor a cores de 2,4" para fácil visualização
• Função de relógio integrada com alarmes duplos e temporizador
• Entrada CC. Ligado à corrente elétrica



 Milhares de estações
Música. Palavra falada. Crimes reais. Este rádio na 
Internet é o seu passaporte para milhares de 
estações globais a transmitir todos os tipos de 
programas. O sintonizador de rádio digital oferece 
receção cristalina e pode definir até 20 pré-sintonias 
para as suas estações favoritas na Internet, DAB+ ou 
FM.

Aparência elegante. Ecrã nítido.
A caixa em madeira preto mate envolve um grande 
visor a cores brilhante e uma grelha de altifalante em 
metal preto. O visor apresenta capas de álbuns e 
informações das músicas do Spotify Connect, além 
de logótipos de estações quando utilizar rádio na 
Internet ou DAB.

Som nítido e graves potentes
Um altifalante de gama total de 3" proporciona um 
som nítido. Uma porta Bass Reflex preenche os tons 
baixos, proporcionando-lhe resposta de graves 
equilibrada e potente. O alcance sem fios é de 10 
metros.

Transmissão fácil. Audição épica
Transmissão a partir do Spotify? Este rádio na 
Internet por Bluetooth inclui Spotify Connect. 
Utilize o seu telemóvel como telecomando enquanto 
o rádio transmite o sinal de melhor qualidade do 
Spotify — diretamente a partir dos servidores do 
Spotify. Também pode transmitir a partir de outros 
serviços de música através do seu dispositivo móvel.

Despertador e temporizador
O temporizador permite-lhe adormecer para um 
sono reparador com a sua estação de rádio favorita. 
A função de alarme duplo permite-lhe definir dois 
alarmes diferentes. É ideal se adormecer durante o 
primeiro alarme. Ou se o seu parceiro precisar de 
acordar primeiro.
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Sintonizador/receção/transmissão
• Sintonização digital automática
• Bandas do sintonizador: Rádio da Internet, DAB/

DAB+, FM
• DAB: visor de informações, menu, procura 

inteligente
• Estações pré-sintonizadas: 20 FM, 20 DAB, 20 

rádio na Internet/podcast, 10 Spotify
• RDS: Sim.

Som
• Potência de saída (RMS): 3 W
• Sistema de som: Mono
• Controlo do volume: rotativo (digital)

Colunas
• Número de diafragmas de gama total: 1
• Diâmetro do diafragma de gama total: 3"

Conetividade
• Bluetooth
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Gama Bluetooth: 10 m (em espaços livres)
• Versão Bluetooth: 4,2
• Entrada áudio: Não

Alarme
• Número de alarmes: 2
• Fonte de alarme: Rádio DAB, rádio FM, Rádio na 

Internet, Sinal sonoro
• Repetir alarme: Não

Funcionalidades
• Atualização do relógio: DAB/rádio na Internet

Visor
• Tipo: Visor TFT a cores de 2,4”

Potência
• Alimentação elétrica: CA, 5 V, 2 A
• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Manual 

de início rápido, Certificado de garantia

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

18,5 x 10,6 x 10,2 cm
• Peso: 0,74 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

27,2 x 15,1 x 13,4 cm
• EAN: 48 95229 10216 3
• Peso bruto: 0,98 kg
• Peso líquido: 0,78 kg
• Tara: 0,2 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
•

Especificações
Rádio da Internet
DAB+ Spotify Connect, Bluetooth®
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