
 

 

Philips
Internetni radio

DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®

z brezžičnim polnilnikom za 
telefon

TAR8805

Š
Vs
po
pre
e več navdušenja
e, kar radi poslušate, boste zlahka našli na tem Philipsovem internetnem radiu. Poleg internetnih 
staj, postaj DAB+ in FM, sta na voljo še združljivost s storitvijo Spotify Connect in pretakanje 
k Bluetootha. Mobilni telefon pa lahko polnite na postaji za brezžično polnjenje Qi.

Internetni radio DAB+ s številnimi funkcijami
• Internetni radio. Na tisoče postaj na dosegu roke.
• Bluetooth. Pretakanje, glasba, podcasti in še več.
• Radio DAB+/FM. Digitalno iskanje postaj z do 20 prednastavitvami.
• Postaja za brezžično polnjenje Qi. Vrata USB.
• Spotify Connect. Uporabljajte mobilno napravo, kot je daljinski upravljalnik Spotify

Poslušajte, kar vam je všeč
• 2 x 3" (7,62 cm) zvočna enota polnega razpona. Čist in podroben zvok.
• Odprtina za bass-reflex. Polni, mogočni nizki toni.

Podnevi in ponoči
• Eleganten videz. Velik 2,4" (6,09 cm) barvni zaslon.
• Dvojni alarm in časovnik za spanje
• Vhod DC. Napajanje iz omrežja.
• Dimenzije: 268 x 159 x 114 mm



 Internetni radio

Ta internetni radio je vaša vstopnica do tisoče postaj 
z vsega sveta, ki oddajajo najrazličnejše programe. 
Digitalni radijski sprejemnik odlikuje kristalno jasen 
sprejem. Prednastavite lahko do 20 priljubljenih 
internetnih postaj, postaj DAB+ ali FM.

Enostavno pretakanje. Veličastno 
poslušanje

Pretakate iz storitve Spotify? Ta internetni radio 
Bluetooth je opremljen s storitvijo Spotify Connect. 
Medtem ko radio pretaka najkakovostnejši signal 
storitve Spotify neposredno iz strežnikov te storitve, 
ga lahko daljinsko upravljate z mobilno napravo. Prek 
mobilne naprave lahko pretakate tudi iz drugih 
glasbenih storitev.

Postaja za brezžično polnjenje Qi

Na zgornji strani radia je postaja za brezžično 
polnjenje Qi. Za polnjenje starejših telefonov so na 
voljo vrata USB. Radio je opremljen z velikim, jasnim 
zaslonom z digitalno uro, na sprednji plošči pa so 
tipke.

Eleganten videz
Mat črno leseno ohišje obdaja velik, visokosijajen 
barvni zaslon in črno kovinsko mrežico zvočnika. Na 
zaslonu so prikazani naslovnica albuma in podatki o 
skladbi, prejeti iz storitve Spotify Connect, kadar 
uporabljate internetni radio ali DAB, pa logotipi 
postaj.

Dvojni alarm in časovnik za spanje
Časovnik za spanje vam omogoča, da zdrsnete v 
spanec ob predvajanju vaše priljubljene radijske 
postaje. Funkcija dvojnega alarma omogoča 
nastavitev dveh različnih alarmov. Idealno, če boste 
verjetno zadremali po prvem.
TAR8805/10

Značilnosti
Datum izdaje 2022-07-02

Različica: 3.1.5

12 NC: 8670 001 66653
EAN: 48 95229 10820 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com
Sprejemnik/sprejem/prenos
• Samodejna digitalna naravnava
• Frekvenčna področja sprejemnika: FM, DAB/

DAB+, Internetni radio
• DAB: prikaz informacij, meni, pametno iskanje
• Prednastavljene postaje: 20 za FM, 20 za DAB, 20 

za internetni radio/podcaste, 10 za Spotify
• RDS: Da.

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 6 W
• Glasbeni sistem: Stereo
• Regulacija glasnosti: vrtljiv gumb (digitalno)

Zvočniki
• Število akustičnih enot polnega razpona: 2
• Premer akustične enote polnega razpona: 7,6 cm

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

prostor)
• Različica Bluetootha: 4,2
• Avdio vhod: Ne

Alarm
• Št. alarmov: 2
• Vir alarma: Radio DAB, Radio FM, Internetni radio, 

Brenčalo
• Dremež (ponovitev alarma): Ne

Priročnost
• Posodobitev ure: DAB/internetni radio

Polnjenje
• Brezžična izhodna moč: 10 W
• Naprave USB: 5 V, 1 A

Zaslon
• Tip: 2,4-palčni (6,1 cm) barvni TFT-zaslon

Napajanje
• Omrežno napajanje: AC 9 V, 2,5 A
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

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

vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo

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

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

Dimenzije embalaže
• EAN: 48 95229 10820 2
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

35,8 x 20,8 x 15 cm
• Bruto teža: 1,75 kg
• Neto teža: 1,4 kg
• Teža embalaže: 0,35 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Škatla
• Vrsta postavitve na polico: Ležeče
•

Specifikacije
Internetni radio
DAB+ Spotify Connect, Bluetooth®, z brezžičnim polnilnikom za telefon
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