
 

 

Philips
Radio Original

Bluetooth®
Moc wyjściowa 20 W

TAVS700
W stylu retro

Styl inspirowany oryginalnym wzornictwem z lat 50. w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami zasilanego 

sieciowo radia Bluetooth. Drewniana obudowa, miedziane pokrętła i wyświetlacz z możliwością 

przyciemniania sprawiają, że jest to doskonały element dekoracyjny w każdym pomieszczeniu. Cyfrowy 

tuner radiowy zapewnia czysty odbiór.

Wygląd w stylu retro i nowoczesne funkcje
• Drewniana obudowa w stylu vintage i detale inspirowane wzornictwem z lat 50. XX wieku
• Czysty, pełen szczegółów dźwięk dzięki dwóm 3-calowym pełnozakresowym głośnikom
• Pełne i potężne niskie tony dzięki portowi Bass Reflex
• Duży, wyraźny cyfrowy wyświetlacz zegara z możliwością ściemniania

Współczesne brzmienie
• Cyfrowe radio DAB+ oraz FM z pamięcią
• Dwa dwuwarstwowe pokrętła sterujące
• Moc wyjściowa 20 W
• Miedziana osłona siatkowa umożliwiająca swobodne rozprzestrzenianie się dźwięku

Zagraj to jeszcze raz
• Zasilanie sieciowe
• Bezprzewodowy zasięg do 10 m
• Wymiary: 335 x 146 x 183 mm
• Waga: 2,55 kg



 Radio Original
To radio Bluetooth stanowi hołd dla kultowego radia 
Philips Philetta 254. Klasyczna drewniana obudowa 
roztacza czar. Detale inspirowane wzornictwem z lat 
50. XX wieku na dwóch pokrętłach i osłona głośnika 
przenoszą w okres, gdy jazz i rock'n'roll królowały na 
falach radiowych.

Wyraźne cyfry w dzień i w nocy
Duży, wyraźny cyfrowy wyświetlacz zegarem z 
możliwością przyciemniania ułatwia wybranie 
idealnego poziomu podświetlenia dla Twojego 
pokoju. Po zachodzie słońca wystarczy nacisnąć 
pokrętło menu, aby zmienić intensywność 
podświetlenia.

Współczesne brzmienie
To radio stylu retro jest wyposażone w cyfrowy 
tuner FM do słuchania radia oraz połączenie 
Bluetooth do przesyłania strumieniowego z 
urządzenia przenośnego. Cyfrowy tuner radiowy 
zapewnia krystalicznie czysty odbiór. Można 
zaprogramować do 20 stacji FM i 20 stacji DAB na 
liście ulubionych stacji radiowych.

Wyraźny dźwięk i mocne basy
Dwa 3-calowe pełnozakresowe głośniki zapewniają 
czysty dźwięk. Port Bass Reflex gwarantuje 
doskonałe przenoszenie tonów niskich. Miedziana 
osłona siatkowa umożliwia swobodne 
rozprzestrzenianie się dźwięku.

Łatwość parowania i słuchania
Po krótkim naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie 
jest gotowe do sparowania. Zasięg łączności 
bezprzewodowej wynosi 10 m: idealny, jeśli 
urządzenie znajduje się w innym pomieszczeniu. Dwa 
dwuwarstwowe pokrętła w stylu retro umożliwiają 
sterowanie głośnością, źródłem sygnału, stacjami 
DAB+/FM i nie tylko.
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Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji, 

Przewód zasilający sieciowy (VDE i UK)

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

Dźwięk
• Regulacja głośności: obrotowa
• System dźwięku: stereo
• Moc wyjściowa (RMS): 20 W

Zgodność
• inne urządzenie Bluetooth

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Wersja Bluetooth: 5
• Ładowanie przez USB: Tak, 5 V, 2 A
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pasma tunera: UKF Stereo

• Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, menu, 
smart scan

• Pasma tunera: DAB — zakres III
• Liczba zaprogramowanych stacji: 20 (DAB), 20 

(FM)
• Zakres częstotliwości DAB: 174,9–239,2 MHz
• Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz
• Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowy
• Zegar: wyłącznik czasowy

Zegar
• Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

Wymiary
• Waga produktu: 2,55 kg
• Wymiary produktu (S x G x W): 33,5 × 14,6 × 

18,3 cm
• Waga wraz z opakowaniem: 2,75 kg
• Wymiary opakowania (S x G x W): 40,8 × 18,6 × 

23,4 cm
•

Dane techniczne
Radio Original
Bluetooth® Moc wyjściowa 20 W
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