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τι κι αν αγαπάτε, θα το βρείτε εύκολα σε αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Philips. Εκτός από 

δίκτυο, DAB+ και συντονισμό στα FM, έχει συμβατότητα με το Spotify Connect καθώς και 

νατότητα μετάδοσης ροής μέσω Bluetooth. Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο σε αυτήν την 

ύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi.

Διαδικτυακό ραδιόφωνο DAB+ με πολλές λειτουργίες
• Διαδικτυακό ραδιόφωνο. Χιλιάδες σταθμοί άμεσα διαθέσιμοι
• Bluetooth. Μετάδοση, μουσική, podcast και άλλα
• Ραδιόφωνο DAB+/FM. Ψηφιακός συντονισμός με έως και 20 προεπιλεγμένους σταθμούς
• Ασύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi. Θύρα USB
• Spotify Connect. Χρησιμοποιήστε μια φορητή συσκευή ως τηλεχειριστήριο για το Spotify

Ακούστε αυτό που αγαπάτε
• 2 οδηγοί πλήρους εύρους 3". Πεντακάθαρος, λεπτομερής ήχος
• Θύρα ανάκλασης μπάσων. Γεμάτοι, δυναμικοί χαμηλοί τόνοι

Ημέρα και νύχτα
• Κομψή εμφάνιση. Μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,4"
• Διπλή αφύπνιση και χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
• Είσοδος DC. Τροφοδοσία ρεύματος
• Διαστάσεις: 268x159x114 χιλ.



 Διαδικτυακό ραδιόφωνο

Αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο σάς δίνει 
πρόσβαση σε χιλιάδες σταθμούς παγκοσμίως που 
εκπέμπουν κάθε είδους προγράμματα. Ο 
ψηφιακός δέκτης εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη 
και μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 20 προεπιλογές 
για τους αγαπημένους σας σταθμούς διαδικτύου 
Internet, DAB+ ή FM.

Εύκολη μετάδοση. Πρωτόγνωρη 
ακρόαση

Κάνετε μετάδοση από το Spotify; Αυτό το 
διαδικτυακό ραδιόφωνο Bluetooth διαθέτει το 
Spotify Connect. Χρησιμοποιήστε το κινητό σας 
ως τηλεχειριστήριο ενώ το ραδιόφωνο μεταδίδει 
το άψογο σήμα του Spotify, απευθείας από τους 
διακομιστές του Spotify. Μπορείτε επίσης να 

κάνετε μετάδοση από άλλες υπηρεσίες μουσικής 
μέσω της φορητής συσκευής σας.

Ασύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi

Η ασύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi τοποθετείται 
πάνω στο ραδιόφωνο. Για παλαιότερα τηλέφωνα, 
υπάρχει μια θύρα φόρτισης USB. Υπάρχει μια 
μεγάλη, πεντακάθαρη οθόνη με ψηφιακή ένδειξη 
ώρας, ενώ τα πλήκτρα ελέγχου βρίσκονται στην 
πρόσοψη.

Κομψή εμφάνιση
Το ματ, μαύρο, ξύλινο περίβλημα περικλείει μια 
μεγάλη, γυαλιστερή, έγχρωμη οθόνη, και μια 
μαύρη μεταλλική γρίλια ηχείου. Στην οθόνη 
εμφανίζεται το εξώφυλλο του άλμπουμ και 
πληροφορίες για τα τραγούδια από το Spotify 
Connect, καθώς επίσης τα λογότυπα των 
σταθμών όταν χρησιμοποιείτε διαδικτυακό 
ραδιόφωνο ή DAB.

Διπλή αφύπνιση και χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας
Με τον χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας, μπορείτε να αποκοιμηθείτε 
ακούγοντας τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό 
σταθμό. Με τη λειτουργία διπλού ξυπνητηριού, 
μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές 
αφυπνίσεις. Τέλεια λύση αν έχετε την τάση να σας 
παίρνει ο ύπνος μετά την πρώτη αφύπνιση.
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Προδιαγραφές
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Ζώνες δέκτη: FM, DAB/DAB+, Διαδικτυακό 
ραδιόφωνο

• DAB: εμφάνιση πληροφοριών, μενού, έξυπνη 
σάρωση

• Προρυθμίσεις σταθμών: 20 FM, 20 DAB, 20 
διαδικτυακό ραδιόφωνο/Podcast, 10 Spotify

• RDS: Yes (Ναι).

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 6 W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(ψηφιακός)

Ηχεία
• Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 2
• Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 3"

Συνδεσιμότητα
• Bluetooth
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Εμβέλεια Bluetooth: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
• Έκδοση Bluetooth: 4,2
• Είσοδος ήχου: ΟΧI

Ειδοποίηση
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Πηγή αφύπνισης: Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφ. FM, 
Διαδικτυακό ραδιόφωνο, Βομβητής

• Επανάληψη αφύπνισης (snooze): ΟΧI

Άνεση
• Ενημέρωση ρολογιού: DAB / Διαδικτυακό 
ραδιόφωνο

Φόρτιση
• Ασύρματη έξοδος ισχύος: 10W
• Συσκευές USB: 5V, 1A

Οθόνη
• Τύπος: Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 9V, 2,5A
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό 

AC-DC, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

26,8 x 11,35 x 15,93 εκ.
• Βάρος: 1,31 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 48 95229 10820 2
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

35,8 x 20,8 x 15 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,75 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,4 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,35 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
•
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