
 

 

Philips
Rádio original

Bluetooth®
Potência de saída de 20 W

TAVS700
Vibrações icônicas

O autêntico estilo dos anos 50 se encontra com o desempenho moderno neste rádio Bluetooth 

alimentado por sistema elétrico com fio. O gabinete de madeira, os indicadores de cobre e o visor 

regulável tornam essa peça perfeita para qualquer ambiente. Um sintonizador de rádio digital oferece 

uma recepção clara.

Visual icônico. Desempenho moderno.
• Gabinete vintage em madeira. Detalhes dos anos 50
• Som nítido e detalhado. Duas caixas acústicas de longo alcance de 3"
• Porta bass-reflex. Tons baixos potentes e completos
• Visor de relógio digital grande e nítido. Regulável

Afinado para os dias de hoje
• Rádio digital DAB+ e FM com estações pré-sintonizadas
• Dois botões de controle com camada dupla
• Potência de saída de 20 W
• A grade de malha em tom de cobre permite o fluxo do som

Toque de novo
• Entrada CA. Alimentado por sistema elétrico com fio
• Alcance wireless de até 10 m
• Dimensões: 335 x 146 x 183 mm
• Peso: 2,55 kg



 Rádio original
Este rádio Bluetooth homenageia o icônico rádio de 
mesa Philetta 254 da Philips. O gabinete vintage em 
madeira emana charme. Os detalhes dos anos 50 nos 
dois botões de controle e na grade da caixa acústica 
levam você de volta ao tempo em que o jazz e o rock 
dominavam as ondas de rádio.

Dígitos nítidos. Noite e dia.
O amplo e nítido relógio digital é regulável, por isso 
é fácil encontrar o nível perfeito para o seu quarto. 
Quando o sol se põe, pressione o botão do menu 
para acessar e alterar a intensidade da iluminação.

Afinado para os dias de hoje
Este rádio retrô possui um sintonizador de FM 
digital, para rádio, e uma conexão Bluetooth, para 
transmissão a partir do seu dispositivo móvel. O 
sintonizador de rádio digital oferece uma recepção 
cristalina. Você pode configurar até 20 estações FM 
pré-sintonizadas e 20 estações DAB pré-
sintonizadas, para ter sempre à mão as suas favoritas.

Som nítido e graves potentes
Duas caixas acústicas de 3" de longo alcance 
oferecem som nítido. Uma porta bass-reflex 
preenche os tons baixos, oferecendo uma resposta 
de graves potente e circular. A grade de malha em 
tom de cobre permite o fluxo do som.

Fácil de emparelhar. Fácil de ouvir.
Um breve toque no botão liga/desliga prepara este 
rádio para emparelhar. O alcance wireless é de 10 m: 
perfeito se o seu dispositivo estiver em outra sala. 
Dois botões em estilo retrô com camada dupla 
oferecem controle de volume, fonte, estações 
DAB+/FM e muito mais.
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Acessórios
• Acessórios inclusos: Guia de instalação rápida, 

Cabo de energia CA (VDE e Reino Unido)

Caixas acústicas
• Alto-falantes internos: 2

Som
• Controle de volume: giratório
• Sistema de áudio: estéreo
• Potência de saída (RMS): 20 W

Compatibilidade
• outro dispositivo com Bluetooth

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Versão do Bluetooth: 5
• Carregamento via USB: Sim, 5 V, 2 A
• alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 m ou 30 

pés

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonia digital automática

• Faixas do sintonizador: FM Estéreo
• DAB: display de informações, menu, verificação 

inteligente
• Faixas do sintonizador: DAB (Band III)
• Nº de estações pré-sintonizadas: 20 (DAB), 20 

(FM)
• Intervalo de frequência DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• Intervalo de frequência FM: 87,5 - 108 MHz
• Display do sintonizador: PLL

Conforto
• Relógio/versão: Digital
• Relógio: timer de desligamento automático

Relógio
• Time format: 12 h, 24H

Dimensões
• Peso do produto: 2,55 kg
• Dimensões do produto (L x P x A): 33,5 x 14,6 x 

18,3 cm
• Peso, incluindo embalagem: 2,75 kg
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 40,8 x 18,6 

x 23,4 cm
•

Especificações
Rádio original
Bluetooth® Potência de saída de 20 W
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