
 

 

Philips
Ρετρό ραδιόφωνο

Bluetooth®
Ισχύς εξόδου 20 W

TAVS700
Θρυλικός ήχος

Το αυθεντικό στυλ της δεκαετίας του 1950 συναντά τη μοντέρνα απόδοση σε αυτό το ραδιόφωνο 

με Bluetooth που λειτουργεί με ρεύμα. Το ξύλινο περίβλημα, τα χάλκινα κουμπιά και η οθόνη με 

ροοστάτη το καθιστούν το ιδανικό αξεσουάρ για κάθε δωμάτιο. Ο ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου 

εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη.

Εμβληματική εμφάνιση. Μοντέρνα απόδοση.
• Vintage ξύλινο περίβλημα. Λεπτομέρειες δεκαετίας 1950
• Καθαρός, λεπτομερής ήχος. Ηχεία πλήρους φάσματος 2x3"
• Θύρα ανάκλασης μπάσων. Γεμάτοι, δυναμικοί χαμηλοί τόνοι
• Μεγάλη ευκρινής ψηφιακή ένδειξη ρολογιού με ροοστάτη

Συντονιστείτε στο σήμερα
• Ψηφιακό ραδιόφωνο FM και DAB+ με προεπιλογές
• Δύο διακόπτες ελέγχου διπλής επίστρωσης
• Ισχύς εξόδου 20 W
• Η γρίλια χάλκινου πλέγματος επιτρέπει τη ροή του ήχου

Δείτε το ξανά
• Είσοδος AC. Τροφοδοσία ρεύματος
• Ασύρματη εμβέλεια έως και 10 μ.
• Διαστάσεις: 335x146x183 χιλ.
• Βάρος 2,55 κ.



 Ρετρό ραδιόφωνο
Αυτό το ραδιόφωνο με Bluetooth αποτίει φόρο 
τιμής στο εμβληματικό επιτραπέζιο ραδιόφωνο 
Philips Philetta 254. Το vintage ξύλινο περίβλημα 
αποπνέει γοητεία. Οι λεπτομέρειες των δύο 
κουμπιών ελέγχου και της γρίλιας ηχείου είναι 
εμπνευσμένες από τη δεκαετία του 1950 και σας 
ταξιδεύουν πίσω στην εποχή που η τζαζ και το 
ροκ εν ρολ κυριαρχούσαν στα ερτζιανά κύματα.

Ευκρινή ψηφία καθόλη τη διάρκεια της 
νύχτας και της ημέρας.
Η μεγάλη ευκρινής ψηφιακή ένδειξη ρολογιού 
διαθέτει ροοστάτη, επομένως είναι εύκολο να 
βρείτε το ιδανικό επίπεδο για το δωμάτιό σας. 
Μετά τη δύση του ήλιου, πατήστε το κουμπί μενού 
για να αποκτήσετε πρόσβαση και να αλλάξετε την 
ένταση του φωτισμού.

Συντονιστείτε στο σήμερα
Αυτό το ρετρό ραδιόφωνο διαθέτει έναν ψηφιακό 
δέκτη FM για ραδιόφωνο και σύνδεση Bluetooth 
για μετάδοση ροής από την κινητή συσκευή σας. 
Ο ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου εξασφαλίζει 
πεντακάθαρη λήψη και μπορείτε να ρυθμίσετε έως 
και 20 προεπιλογές για τους αγαπημένους σας 
σταθμούς DAB και άλλες 20 στα FM.

Πεντακάθαρος ήχος και δυνατά μπάσα
Δύο ηχεία πλήρους φάσματος 3" προσφέρουν 
πεντακάθαρο ήχο. Μια θύρα ανάκλασης μπάσων 
γεμίζει τους χαμηλούς τόνους, για πιο 
ολοκληρωμένη, δυναμική απόκριση μπάσων. Η 
γρίλια χάλκινου πλέγματος επιτρέπει τη ροή του 
ήχου.

Εύκολη σύζευξη, Εύκολη ακρόαση.
Ετοιμάστε το ραδιόφωνο για σύζευξη με ένα 
σύντομο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας. Η 
ασύρματη εμβέλεια είναι 10 μ.: ιδανικό εάν η 
συσκευή σας βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο. Οι δύο 
ρετρό διακόπτες διπλής επίστρωσης παρέχουν 
έλεγχο της έντασης, της πηγής, των σταθμών 
DAB+/FM και πολλά άλλα.
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Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός 
γρήγορης εγκατάστασης, Καλώδιο 
τροφοδοσίας AC (VDE & UK)

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Ήχος
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός
• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
• Ισχύς (RMS): 20W

Συμβατότητα
• άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Έκδοση Bluetooth: 5
• Φόρτιση USB: Ναι, 5 V, 2 A
• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM

• DAB: εμφάνιση πληροφοριών, μενού, έξυπνη 
σάρωση

• Ζώνες δέκτη: DAB (Ζώνη III)
• Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 20 (DAB), 20 

(FM)
• Εύρος συχνοτήτων DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• Εύρος συχνοτήτων FM: 87,5 - 108 MHz
• Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση
• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακά
• Ρολόι: χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας

Ρολόι
• Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη

Διαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 2,55 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 33,5 x 14,6 x 

18,3 εκ.
• Βάρος με την συσκευασία: 2,75 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 40,8 x 18,6 x 

23,4 εκ.
•

Προδιαγραφές
Ρετρό ραδιόφωνο
Bluetooth® Ισχύς εξόδου 20 W
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