Philips
Rádio relógio

Rádio doméstico versátil
DAB+

Este pequeno rádio DAB+/FM tem um excelente design onde quer que o coloque. A estrutura em
madeira e a cobertura em tecido para altifalante conferem um toque minimalista a qualquer divisão.
Desfrute de uma receção cristalina e de uma função de Despertar suave, perfeita para os hóspedes.
A sua companhia em casa
• Design elegante que se adapta na perfeição
• Caixa em madeira com revestimento em tecido para altifalantes
• Ecrã limpo simples e em preto brilhante
• Rádio DAB+/FM. Sintonização digital com até 20 predefinições.

TAR5005

Audição agradável
• Perfeito em qualquer divisão
• Funções de alarme para hóspedes em pernoita
• Alarme duplo. Alarme de rádio com Despertar suave.
• Diafragmas de altifalantes de 2,5" de gama total
Compacto e prático
• Botões na parte superior para fontes, sincronização, predefinições e muito mais
• Dimensões: 95x154,5x109 mm
• Peso: 0,52 kg
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Rádio relógio
DAB+

Especificações

Destaques

Som

Acessórios

Sintonizador/receção/transmissão

Potência

• Potência de saída (RMS): 1 W
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• DAB: visor de informações, menu, procura
inteligente
• Bandas do sintonizador: FM, DAB/DAB+

Funcionalidades

• Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo,
DAB, FM
• Cor da retroiluminação: branco
• Tipo de visor: Visor LCD

• Manual de início rápido
• Cabos/ligação: Transformador CA-CC
• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Alarme

• Número de alarmes: 2
• Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos
• Repetir alarme: Sim, 9 minutos

Dimensões

• Dimensões do produto (L x A x P):
95 x 154,5 x 109 mm
• Peso do produto: 0,52 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
236 x 150 x 140 mm
• Peso incl. embalagem: 0,88 kg
•
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Perfeito em qualquer divisão

Desde as melodias da manhã aos ritmos noturnos,
este rádio adapta-se perfeitamente a mesas
pequenas, bancadas estreitas ou à estante. O
sintonizador DAB proporciona uma receção nítida.
Pode definir até 20 predefinições para as suas
estações favoritas.

Design elegante que se adapta

Uma caixa de madeira clara envolve a coluna, que é
coberta por tecido cinzento para colunas. O visor
preto brilhante apresenta informações sobre a
estação e a hora. Existem botões na parte superior
do rádio para sintonização, seleção de fontes e muito
mais.

Alarme para hóspedes em pernoita

Defina a função de Despertar suave e os seus
convidados irão despertar com um volume de rádio
gradualmente crescente. Pode utilizar a função de
alarme duplo para definir dois alarmes diferentes.
Perfeito se os seus hóspedes costumam adormecer
no primeiro alarme.

