
 

 

Philips
Radio pulkstenis

DAB+
Bluetooth®

ar bezvadu tālruņa lādētāju

TAR7705
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stieties, izdzirdot savu mīļāko radiostaciju vai modinātāja signālu. Turklāt jūsu tālrunis būs pilnībā 
lādēts. Šim radio pulkstenim ar Bluetooth ir gan bezvadu Qi lādētājs, gan USB uzlādes 
slēgvieta. Jūsu ieguvums ir kristāldzidra radio skaņa un iespēja straumēt audio no mobilās ierīces.

Kompakts dizains. Plašas funkcijas
• Funkciju pārpilnība
• Bezvadu Qi uzlādes paliktnis. USB ports
• Bluetooth. Straumēšana, mūzika, podkāsti un daudz kas cits
• DAB+/FM radio. Digitālā regulēšana ar iespēju saglabāt līdz 20 iepriekšējiem iestatījumiem
• Kompakta, izturīga konstrukcija. Izmēri: 153 x 68 x 153 mm

Guliet labi. Mostieties patīkami
• Divkāršs modinātājs. Viens pulkstenis, divi modinātāja signāli
• Atkārtojiet modinātāja signālu, lai iegūtu papildu snaudu
• Izslēgšanās taimeris. Iegrimstiet snaudā, klausoties iecienītākos meldiņus

Vienkārša vadība gan no rīta, gan naktī
• Liels, skaidrs displejs
• Vadības taustiņi uz augšējā paneļa
• Modinātāja atlikšana, spilgtums un skaļums
• Automātiska laika sinhronizācija. Rezerves baterijas gadījumam, ja rodas elektrības traucējumi



 Funkciju pārpilnība
Šī Bluetooth radio pulksteņa priekšpusē mirdz liels 
digitālais laika displejs. Vadības taustiņi atrodas uz 
augšējā paneļa, kurā slēpjas arī bezvadu Qi uzlādes 
paliktnis tālruņa uzlādei. Vecākiem tālruņu modeļiem 
pieejams arī USB uzlādes ports.

DAB+/FM radio. Digitālā regulēšana
Sākot ar nepārtrauktu mūzikas klausīšanos līdz 
jaunākajām ziņām, šis digitālais radio ir jūsu iespēja 
gūt labāku klausīšanās pieredzi! DAB+ uztvērējs 
nodrošina kristāldzidru uztveri, un jūs varat iestatīt 
līdz 20 savu iecienītāko staciju iepriekšējiem 
iestatījumiem.

Izslēgšanās taimeris
Iegrimstiet miegā, fonā skanot jūsu iecienītākajai 
stacijai. Varat iestatīt pulksteņa izslēgšanās taimeri, lai 
radio atskaņotu līdz 2 stundām. Kad iestatītais laiks ir 
pagājis, radio tiek izslēgts.

Divkāršs modinātājs
Divkāršā modinātāja funkcija ļauj iestatīt divus 
dažādus modinātājus, un tā jūs pamodinās jūsu 
iecienītākās radio stacijas vai modinātāja signāla 
pavadījumā. Šī funkcija ir ideāli piemērota, ja mēdzat 
nogulēt pirmo modinātāju vai ja partnerim jāceļas 
pirms jums.

Automātiska laika sinhronizācija. 
Rezerves baterijas
Šis modinātājs automātiski sinhronizē laiku, un tam ir 
arī rezerves baterijas. Ja rodas elektrības traucējumi, 
pulksteni nav nepieciešams atiestatīt un modinātāja 
iestatījumi tiks saglabāti.
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Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Automātiska digitālā regulēšana
• Uztvērēja joslas: FM, DAB/DAB+
• DAB: informācijas displejs, izvēlne, viedā skenēšana
• Iepriekšēji iestatītu staciju skaits: 20 (FM), 20 

(DAB)
• RDS: Jā.

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 4 W
• Skaņu sistēma: Stereo

Skaļruņi
• Pilna diapazona skaļruņu skaits: 2
• Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 1,75 collas

Savienojamība
• Bluetooth
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
• Bluetooth diapazons: 10 m (brīva vieta)
• Bluetooth versija: 5,0
• Audio ieeja: Nē

Pulkstenis
• Displejs: LCD
• Tips: Digitāls
• Laika formāts: 12 h, 24 h

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

Bluetooth, Zummers
• Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā, 9 minūtes
• Izslēgšanās taimeris: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minūtes

Lietošanas komforts
• Fona apgaismojuma krāsa: Balta
• Displeja spilgtums: Augsts / vidējs / zems
• Skaļuma vadība: Skaļāk/klusāk

Uzlāde
• Bezvadu uzlādēšana: Atbalsta Samsung ātro uzlādi 

9 W
• USB ierīces: 5 V, 1 A

Strāvas padeve
• Enerģijas veids: AC ievade
• Barošanas avots: Maiņstrāva 100–240 V 50/60 Hz
• Enerģijas patēriņš darba laikā: <17,1 W
• Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W
• Rezerves baterijas: AAA x 2 (nav iekļautas)

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, 

Garantijas sertifikāts

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

15,3 x 6,8 x 15,3 cm
• Svars: 0,606 kg

Iesaiņojuma izmēri
• EAN: 48 95229 10825 7
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

21,3 x 16,2 x 7,6 cm
• Bruto svars: 0,906 kg
• Neto svars: 0,804 kg
• Taras svars: 0,102 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kārba
• Plauktā novietošanas veids: Guļus
•

Specifikācijas
Radio pulkstenis
DAB+ Bluetooth®, ar bezvadu tālruņa lādētāju

http://www.philips.com

