
 

 

Philips
Prenosni radio

DAB+
Bluetooth®

TAR5505

K
O
fun
Fu
uhinjski radio
bračajte palačinke ob jutranji glasbi. Pripravljajte večerjo med pretakanjem podcasta. S 
kcijami DAB+, FM in Bluetooth ta prenosni radio prinaša življenje v vašo kuhinjo. 

nkcija kuhinjskega časovnika pa poskrbi, da so jedi pripravljene, kot naroča recept.

Radio in še več. Zvoki za prijetnejše kuhanje.
• Zasnova, ki se nadvse čudovito poda v prostor
• Leseno ohišje s pokrovom zvočnika iz tkanine
• Radio DAB+/FM. Digitalno iskanje postaj z do 20 prednastavitvami.
• Bluetooth. Pretakanje, glasba, podcasti in še več.

Enostavno poslušanje
• Odličen v kuhinji
• 3-palčna (7,6 cm) zvočna enota polnega razpona
• Jasen zaslon. Kuhinjski časovnik.
• Gumbi na sprednji strani – za vir, iskanje postaj, prednastavitve in še več

Doma z vami
• Kompakten in priročen
• Napajanje iz omrežja (AC) ali baterije
• Dimenzije: 206,6 x 140,6 x 106 mm
• Teža: 0,86 kg



 Odličen v kuhinji
Od neprekinjene glasbe do najnovejših novic – ta 
digitalni radio je vaša vstopnica za večji užitek ob 
poslušanju med kuhanjem. Sprejemnik DAB+ 
zagotavlja kristalno čist sprejem, prednastavite pa 
lahko do 20 najljubših postaj.

Jasen zaslon. Kuhinjski časovnik.
V trenutku ugotovite, koliko časa mora vaša jed še 
kuhati. Prenosni radio je opremljen s kuhinjskim 
časovnikom, ki ga lahko enostavno nastavite v meniju 
radia. Na digitalnem zaslonu se odšteva čas v urah, 
minutah in sekundah.

Zasnova, ki se čudovito poda v prostor
Svetlo leseno ohišje obdaja sijajen črn zaslon in 
zvočnik, prekrit s sivo tkanino. Na sprednji strani 
radia so gumbi za iskanje postaj, izbiranje vira in še 
več. Glasnost se upravlja z elegantnim vrtljivim 
gumbom.

Kompakten in priročen
Imate na vtičnico priklopljen mešalnik? Nič hudega, 
za predvajanje glasbe uporabite baterije. Ko končate 
z mešanjem, pa prenosni radio priklopite na 
električno omrežje s kablom AC.
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Sprejemnik/sprejem/prenos
• Samodejna digitalna naravnava
• Frekvenčna področja sprejemnika: FM, DAB/DAB+
• DAB: prikaz informacij, meni, pametno iskanje
• Prednastavljene postaje: 20
• RDS: Da.

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 5 W
• Glasbeni sistem: Mono
• Regulacija glasnosti: vrtljiv gumb (digitalno)

Zvočniki
• Število akustičnih enot polnega razpona: 1
• Premer akustične enote polnega razpona: 7,6 cm

Povezljivost
• Bluetooth
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Doseg povezave Bluetooth: 10 m (neoviran 

prostor)
• Različica Bluetootha: 5.0
• Avdio vhod: Ne

Alarm
• Kuhinjski časovnik
• Št. alarmov: Ne
• Dremež (ponovitev alarma): Ne

Priročnost
• Barva osvetlitve ozadja: bela
• Vrsta zaslona: LCD-zaslon

Napajanje
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Vrsta baterije: Velikost C (LR14)
• Napetost baterije: 1,5 V
• Število baterij: 4

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, 

vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 

20,66 x 14,06 x 10,6 cm
• Teža: 0,86 kg

Dimenzije embalaže
• EAN: 48 95229 10822 6
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

29,6 x 18,6 x 14,4 cm
• Bruto teža: 1,31 kg
• Neto teža: 1 kg
• Teža embalaže: 0,31 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Škatla
• Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitev
•

Specifikacije
Prenosni radio
DAB+ Bluetooth®
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