
 

 

Philips
Original radio

Bluetooth®
20 W izvades jauda

TAVS700
Neaizmirstama noskaņa

Autentisks 20. gs. 50. gadu stils apvienots ar mūsdienīgu sniegumu ar elektrotīkla strāvu 
darbināmajā Bluetooth radio. Koka korpuss, vara ciparnīca un aptumšojamais displejs padara to par 
izcilu interjera elementu ikvienā telpā. Digitālais radiouztvērējs nodrošina skaidru uztveršanu.

Nostalģisks izskats. Mūsdienīgs sniegums.
• Senatnīga koka apdares kaste. 20. gs. 50. gadu detaļas
• Dzidra, niansēta skaņa. 2 x 3 collu pilna diapazona skaļruņi
• Basa refleksa pieslēgvieta. Pilnīgi, spēcīgi zemi toņi
• Liels, skaidrs digitālā pulksteņa displejs. Aptumšojams

Noskaņots uz mūsdienām
• DAB+ un FM digitālais radio ar iepriekšēju iestatīšanu
• Divi divu līmeņu vadības slēdži.
• 20 W izvades jauda
• Vara krāsas režģis ļauj skaņai brīvi plūst

Atskaņojiet vēlreiz
• AC-ievade. Darbināms ar elektrotīkla strāvu
• Bezvadu uztveršana līdz 10 m attālumā
• Izmēri: 335 x 146 x 183 mm
• Svars: 2,55 kg



 Original radio
Šis Bluetooth radiopulkstenis ir radīts par godu 
ikoniskajam Philips Philetta 254 galda radio. Senatnīgā 
koka apdares kaste izstaro šarmu. 20. gs 50. gadu 
elementi uz regulēšanas skalām un skaļruņa režģa 
aizvedīs jūs atpakaļ laikā, kad radioviļņos valdīja džezs 
un rokenrols.

Skaidri cipari. Diena vai nakts.
Lielais, skaidrais digitālā pulksteņa displejs ir 
aptumšojams, tāpēc varat viegli piemeklēt telpai 
piemērotāko gaismas līmeni. Pēc saulrieta piespiediet 
izvēlnes pogu un nomainiet apgaismojuma spilgtumu.

Noskaņots uz mūsdienām
Šis retro radiopulkstenis ir aprīkots ar FM 
radiouztvērēju, lai klausītos radio, un Bluetooth 
savienojumu, lai straumētu saturu no jūsu mobilās 
ierīces. Digitālais radiouztvērējs nodrošina 
kristāldzidru uztveršanu. Savām iecienītajām stacijām 
varat izveidot līdz pat 20 iepriekšējiem 
iestatījumiem — gan FM, gan DAB.

Skaidra skaņa un jaudīgi basi
Divi 3 collu pilna diapazona skaļruņi nodrošina 
dzirdu skaņu. Basa refleksa pieslēgvieta piepilda zemo 
frekvenču toņus, sniedzot vispusīgu, jaudīgu basu. 
Vara krāsas režģis ļauj skaņai brīvi plūst.

Viegla savienošana pārī. Viegla 
klausīšanās.
Īsi piespiežot ieslēgšanas pogu, radio tiek sagatavots 
savienošanai pārī. Bezvadu uztveršanas rādiuss ir 
10 m — ideāli, ja ierīce atrodas citā telpā. Divi retro 
stila slēdži ar diviem līmeņiem nodrošina skaļuma un 
avota, DAB+/FM staciju regulēšanu un citas iespējas.
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Piederumi
• Iekļautie piederumi: Ātrās uzstādīšanas pamācība, 

AC strāvas vads (VDE un AK)

Skaļruņi
• Iebūvēti skaļruņi: 2

Skaņa
• Skaļuma vadība: rotācijas
• Skaņu sistēma: stereo
• Izejas jauda (RMS): 20 W

Saderība
• cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Savienojamība
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth versija: 5
• USB uzlāde: Jā, 5 V, 2 A
• Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Automātiska digitālā regulēšana

• Uztvērēja joslas: FM stereo
• DAB: informācijas displejs, izvēlne, viedā skenēšana
• Uztvērēja joslas: DAB (III josla)
• Iepriekšēji iestatītu staciju skaits: 20 (DAB), 20 

(FM)
• DAB frekvenču diapazons: 174,9-239,2 MHz
• FM frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
• Uztvērēja rādījums: PLL

Lietošanas komforts
• Pulkstenis/versija: Digitāls
• Pulkstenis: izslēgšanās taimeris

Pulkstenis
• Laika formāts: 12 h, 24 h

Izmēri
• Produkta svars: 2,55 kg
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 33,5 x 14,6 x 18,3 

cm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,75 kg
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 40,8 x 18,6 x 23,4 cm
•
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