
 

 

Philips
Rádio Original

Bluetooth®
Výstupní výkon 20 W

TAVS700
Ikonická atmosféra

V tomto rádiu s technologií Bluetooth napájeném ze sítě se snoubí autentický styl 50. let 
s moderním výkonem. Dřevěná skříňka, měděné knoflíky a stmívatelný displej z něj udělají 
dokonalý středobod každé místnosti. Digitální rádiový tuner zajišťuje čistý příjem.

Ikonický vzhled. Moderní výkon.
• Dřevěná skříň v provedení vintage. Detaily ve stylu 50. let
• Čistý a detailní zvuk. širokopásmové reproduktory 2 x 3“
• Port funkce Bass-reflex. Plné a mocné nízké tóny
• Velký, dobře čitelný displej digitálních hodin. Stmívatelný.

Vyladěno na současnost
• Digitální rádio DAB+ a FM s předvolbami
• Dva dvojvrstvé ovládací knoflíky
• Výstupní výkon 20 W
• Síťovaná mřížka v měděném odstínu nechává zvuk proudit

Zahrajte to znovu
• Vstup stř. napájení. Napájení ze sítě
• Bezdrátový dosah až 10 m
• Rozměry: 335 x 146 x 183 mm
• Hmotnost: 2,55 kg



 Rádio Original
Toto rádio s funkcí Bluetooth vzdává hold 
ikonickému stolnímu rádiu Philips Philetta 254. 
Dřevěná skříň v provedení vintage vyzařuje kouzlo. 
Detaily ve stylu 50. let na dvou ovládacích knoflících 
a mřížce reproduktoru vás zanesou zpět do doby, 
kdy v éteru vládl jazz a rokenrol.

Výrazné číslice. V noci i ve dne.
Velký, dobře čitelný displej digitálních hodin je 
stmívatelný, takže je snadné najít ideální nastavení 
osvětlení pro váš pokoj. Když slunce zapadá, 
stisknutím knoflíku nabídky otevřete a změňte 
intenzitu osvětlení.

Vyladěno na současnost
Toto retro rádio je vybaveno digitálním tunerem FM 
pro rádio a připojením Bluetooth pro streamování 
z mobilního zařízení. Tuner digitálního rádia se 
postará o křišťálově čistý příjem. Pro své oblíbené 
stanice můžete nastavit až 20 předvoleb rádia FM 
a 20 předvoleb DAB oblíbených stanic.

Čistý zvuk a výrazné basy
Dva širokopásmové reproduktory 2 x 3“ zaručují 
čistý zvuk. Port funkce bass-reflex se postará o nízké 
tóny a krásně vyvážené a mocné basy. Síťovaná 
mřížka v měděném odstínu nechává zvuk proudit.

Snadné párování. Snadný poslech.
Krátkým stisknutím tlačítka napájení se rádio připraví 
k párování. Bezdrátový dosah je 10 m: skvělé, pokud 
je vaše zařízení v jiné místnosti. Dva knoflíky ve stylu 
retro s dvojitou vrstvou umožňují ovládání hlasitosti, 
zdroje, stanic DAB+/FM a další funkce.
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, 

Napájecí kabel (VDE a Velká Británie)

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Zvuk
• Ovládání hlasitosti: otočný
• Zvukový systém: stereo
• Výstupní výkon (RMS): 20 W

Kompatibilita
• jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: 

Ano

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Verze Bluetooth: 5
• Nabíjení prostřednictvím USB: Ano, 5 V, 2 A
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m

Tuner/příjem/vysílání
• Automatické digitální ladění: Ano
• Pásma tuneru: FM stereo
• Příjem v systému DAB: informační displej, nabídka, 

Smart Scan
• Pásma tuneru: Systém DAB (pásmo III)
• Počet předvoleb stanic: 20 (DAB), 20 (FM)
• Rozsah frekvence DAB: 174,9–239,2 MHz
• Rozsah frekvence FM: 87,5 – 108 MHz
• Displej tuneru: PLL

Pohodlí
• Hodiny/verze: Digitální
• Hodiny: Časovač

Hodiny
• Formát času: 12hodinový, 24hodinový

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 2,55 kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

33,5 x 14,6 x 18,3 cm
• Hmotnost včetně balení: 2,75 kg
• Rozměry balení (Š x H x V): 40,8 x 18,6 x 23,4 cm
•

Specifikace
Rádio Original
Bluetooth® Výstupní výkon 20 W
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