
 

 

Philips
Original-radio

Bluetooth®
20 W uitgangsvermogen

TAVS700
Iconische vibes

Authentieke stijl uit de jaren 50 en moderne prestaties in deze Bluetooth-radio op netstroom. 
De houten behuizing, koperen knoppen en het dimbare display zorgen ervoor dat de radio 
prachtig staat in elke kamer. Een digitale radiotuner zorgt voor helder ontvangst.

Iconische looks. Moderne prestaties.
• Vintage houten kast. Jaren 50-details
• Helder en gedetailleerd geluid. 2 x 3" luidsprekers met volledig bereik
• Basreflexpoort. Volle, krachtige lage tonen
• Grote, heldere digitale klokweergave. Dimbaar

Geluid van nu
• DAB+ en digitale FM-radio met voorkeurzenders
• Dubbele tweelaags bedieningsknoppen
• 20 W uitgangsvermogen
• Het koperen gaasrooster laat het geluid stromen

Afspelen zo vaak u wilt
• AC-in. Netspanning
• Draadloos bereik tot 10 m
• Afmetingen: 335 x 146 x 183 mm
• Gewicht 2,55 kg



 Original-radio
Deze Bluetooth-radio is een eerbetoon aan de 
iconische Philips Philetta 254 radio voor op tafel. De 
vintage houten kast straalt charme uit. De details uit 
de jaren 50 op de dubbele bedieningsknoppen en het 
luidsprekerrooster brengen u terug naar de tijd 
waarin jazz en rock-'n-roll de radio domineerden.

Heldere cijfers. Dag en nacht.
De grote, heldere digitale klokweergave is dimbaar. 
Zo vindt u gemakkelijk de ideale lichtintensiteit voor 
uw kamer. Zodra het buiten donker wordt, drukt u 
op de knop om de intensiteit van de verlichting aan 
te passen.

Geluid van nu
Deze retro radio is voorzien van een digitale FM-
tuner voor radio- en Bluetooth-verbinding voor het 
streamen vanaf uw mobiele apparaat. De digitale 
radiotuner zorgt voor een kristalheldere ontvangst. 
U kunt tot 20 Fm-voorkeuzezenders en 20 DAB-
voorkeurzenders voor uw favoriete stations 
instellen.t

Helder geluid en een krachtige bas
Twee luidsprekers met volledig bereik van 3 inch 
met zorgen voor een helder geluid. Een bas-
reflexpoort zorgt voor de lage tonen en geeft een 
ronde, krachtige basrespons. Het koperen 
gaasrooster laat het geluid stromen.

Eenvoudig koppelen. Veel luistergemak.
Met een korte druk op de aan-uitknop bereidt u de 
radio voor om te koppelen. Het draadloze bereik is 
10 m: ideaal als uw apparaat in een andere kamer 
staat. Twee dubbellaags retroknoppen dienen voor 
bediening van het volume, bron, DAB+ /FM-zenders, 
en nog veel meer.
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Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding, AC-netsnoer (VDE en 
Verenigd Koninkrijk)

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2

Geluid
• Volumeregeling: Roterend
• Geluidssysteem: stereo
• Uitgangsvermogen (RMS): 20W

Compatibiliteit
• ander Bluetooth-compatibel apparaat

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-versie: 5
• Opladen via USB: Ja, 5 V, 2 A
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m

Tuner/ontvangst/transmissie
• Automatisch digitaal afstemmen

• Radioband: FM-zender
• DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan
• Tunerbereik: DAB Band III
• Aantal vooraf ingestelde zenders: 20 (DAB), 20 

(FM)
• DAB-frequentiebereik: 174,9 - 239,2 MHz
• FM-frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
• Tunerweergave: PLL

Comfort
• Klok/versie: Digitaal
• Klok: Sleeptimer

Klok
• Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur

Afmetingen
• Gewicht van het product: 2,55 kg
• Productafmetingen (b x d x h): 33,5 x 14,6 x 18,3 

cm
• Gewicht (incl. verpakking): 2,75 kg
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 40,8 x 18,6 x 

23,4 cm
•
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