
 

 

Philips
Internetradio

DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®

met draadloze telefoonoplader

TAR8805
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ze handige Philips-internetradio biedt u alles waar u van houdt dankzij internet, DAB+, 
-tuning, Spotify Connect-compatibiliteit en Bluetooth-streaming. U kunt ook uw 
biele telefoon opladen op de draadloze Qi-oplaadpad.

DAB+-internetradio boordevol functies
• Internetradio. Duizenden zenders binnen handbereik
• Bluetooth. Streaming, muziek, podcasts en meer
• DAB+/FM-radio. Digitaal afstemmen met maximaal 20 voorkeuzezenders
• Qi-oplaadpad voor draadloos opladen. USB-poort
• Spotify Connect. Gebruik een mobiel apparaat als Spotify-afstandsbediening

Luister naar waar u van houdt
• 2x 3" full-range drivers. Helder, gedetailleerd geluid
• Basreflexpoort. Volle, krachtige lage tonen

Dag en nacht
• Strakke afwerking. Groot 2,4" kleurenscherm
• Dubbele alarmen en sleeptimer
• DC-IN. Netspanning
• Afmetingen: 268 x 159 x 114 mm



 Internetradio

Deze internetradio geeft u toegang tot duizenden 
wereldwijde zenders die elk denkbaar programma 
uitzenden. De digitale tuner biedt kristalheldere 
ontvangst en u kunt tot 20 voorkeuzezenders 
instellen voor uw favoriete internet-, DAB+- of FM-
zenders.

Eenvoudig streamen. Episch luisteren

Streamen vanaf Spotify? Deze Bluetooth-
internetradio beschikt over Spotify Connect. 
Gebruik uw mobiele telefoon als afstandsbediening 
terwijl de radio het beste signaal van Spotify streamt, 
rechtstreeks vanaf de Spotify-servers. U kunt ook 
streamen van andere muziekdiensten via uw mobiele 
apparaat.

Qi-oplaadpad voor draadloos opladen

Boven op de radio bevindt zich een draadloos Qi-
oplaadpad. Voor oudere telefoons is er een USB-
oplaadpoort. Het digitale tijddisplay is groot en 
helder, en op het voorpaneel vindt u 
bedieningstoetsen.

Strakke afwerking
De matzwarte houten kast omsluit een groot, 
hoogglanzend kleurenscherm en een zwart metalen 
luidsprekerfrontje. Op het scherm worden 
albumhoezen en nummerinformatie van Spotify 
Connect weergegeven, evenals zenderlogo's 
wanneer u internetradio of DAB gebruikt.

Dubbele alarmen en sleeptimer
Met de sleeptimer valt u rustig in slaap terwijl uw 
favoriete radiozender op de achtergrond wordt 
afgespeeld. Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee 
verschillende alarmen instellen. Perfect als u 
waarschijnlijk bij het eerste alarm wilt sluimeren.
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Tuner/ontvangst/transmissie
• Automatisch digitaal afstemmen
• Tunerbereik: FM, DAB/DAB+, Internetradio
• DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan
• Voorkeurzenders: 20 FM, 20 DAB, 20 

internetradio/podcast, 10 Spotify
• RDS: Ja.

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 6 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal)

Luidsprekers
• Aantal drivers met volledig bereik: 2
• Diameter driver met volledig bereik: 3 inch

Connectiviteit
• Bluetooth
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
• Bereik van Bluetooth: 10 m (open ruimte)
• Bluetooth-versie: 4,2
• Audio in: Nee

Alarm
• Aantal alarmen: 2
• Alarmbron: DAB-radio, FM-radio, Internetradio, 

Zoemer
• Snooze (alarm herhalen): Nee

Comfort
• Klok-update: DAB / internetradio

Opladen
• Draadloos uitgangsvermogen: 10W
• USB-apparaten: 5 V, 1 A

Display
• Type: TFT-kleurenscherm van 2,4 inch

Vermogen
• Netspanning: Wisselstroom 9V, 2,5A
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Snelstartgids, Garantiecertificaat

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

26,8 x 11,35 x 15,93 cm
• Gewicht: 1,31 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 10820 2
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

35,8 x 20,8 x 15 cm
• Brutogewicht: 1,75 kg
• Nettogewicht: 1,4 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,35 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
• Type schap: Leggen
•

Specificaties
Internetradio
DAB+ Spotify Connect, Bluetooth®, met draadloze telefoonoplader

http://www.philips.com

