
 

 

Philips
Rádio Original

Bluetooth®
Potência de saída de 20 W

TAVS700
Aspeto emblemático

O estilo autêntico dos anos 50 alia-se ao desempenho moderno neste rádio Bluetooth para ligação à 

corrente elétrica. A caixa em madeira, os botões de cobre e o ecrã de intensidade regulável tornam 

este aparelho a peça central perfeita em qualquer divisão. Um sintonizador de rádio digital proporciona 

uma receção cristalina.

Aparência emblemática. Desempenho moderno.
• Caixa em madeira vintage. Detalhes dos anos 50
• Som detalhado e nítido. 2 colunas de gama total de 3"
• Porta Bass Reflex. Tons baixos cheios e potentes
• Visor do relógio digital nítido e grande. Intensidade regulável

Sintonizado para os nossos dias
• Rádio digital FM e DAB+ com pré-sintonias
• Botões de controlo duplos com dupla camada
• Potência de saída de 20 W
• A grelha de rede em tons de cobre permite que o som flua

Para ouvir sem parar
• Entrada CA. Ligado à corrente elétrica
• Alcance sem fios até 10 m
• Dimensões: 335x146x183 mm
• Peso 2,55 kg



 Rádio Original
Este rádio Bluetooth presta homenagem ao 
emblemático rádio de mesa Philips Philetta 254. A 
caixa em madeira vintage transborda encanto. Os 
detalhes dos anos 50 nos botões de controlo duplos 
e grelha do altifalante levam-nos de volta à época em 
que o jazz e o rock and roll dominavam as 
frequências de rádio.

Dígitos nítidos. Dia e noite.
O visor do relógio digital nítido e grande é regulável, 
para poder encontrar facilmente o nível perfeito 
para a sua divisão. Quando o sol se põe, prima o 
botão de menu para aceder e alterar a intensidade da 
iluminação.

Sintonizado para os nossos dias
Este rádio retro dispõe de um sintonizador de FM 
digital para rádio e uma ligação Bluetooth para 
transmitir a partir do seu dispositivo móvel. O 
sintonizador de rádio digital fornece uma receção 
cristalina. Pode definir até 20 pré-sintonias FM e 20 
pré-sintonias DAB para as suas estações favoritas.

Som nítido e graves potentes
Duas colunas de gama total de 3" proporcionam um 
som nítido. Uma porta Bass Reflex preenche os tons 
baixos, proporcionando-lhe resposta dos graves 
equilibrada e potente. A grelha de rede em tons de 
cobre permite que o som flua.

Emparelhamento fácil. Audição fácil.
Um breve toque no botão de alimentação coloca 
este rádio pronto para o emparelhamento. O 
alcance sem fios é de 10 m: perfeito se o seu 
dispositivo estiver noutra divisão. Dois botões com 
estilo retro com dupla camada proporcionam 
controlo do volume, fonte, estações DAB+/FM e 
muito mais.
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Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual de instalação rápida, 

Cabo de alimentação de CA (VDE e Reino Unido)

Colunas
• Colunas incorporadas: 2

Som
• Controlo do volume: rotativo
• Sistema de som: estéreo
• Potência de saída (RMS): 20 W

Compatibilidade
• outro dispositivo com Bluetooth

Conetividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Versão Bluetooth: 5
• Carregamento por USB: Sim, 5 V; 2 A
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m

Sintonizador/receção/transmissão
• Sintonização digital automática

• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• DAB: visor de informações, menu, procura 

inteligente
• Bandas do sintonizador: DAB (Banda III)
• N.º de estações programadas: 20 (DAB), 20 (FM)
• Gama de frequências DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• Gama de frequências FM: 87,5 - 108 MHz
• Ecrã do Sintonizador: PLL

Funcionalidades
• Relógio/Versão: Digital
• Relógio: temporizador

Relógio
• Formato das horas: 12 h, 24 h

Dimensões
• Peso do produto: 2,55 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 33,5 x 14,6 x 

18,3 cm
• Peso incl. embalagem: 2,75 kg
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 40,8 x 18,6 x 

23,4 cm
•

Especificações
Rádio Original
Bluetooth® Potência de saída de 20 W
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