
 

 

Philips
Radio original

Bluetooth®
Putere de ieșire de 20 W

TAVS700
Stil emblematic

Stilul autentic al anilor ’50 se îmbină cu performanţele moderne în acest radio cu Bluetooth 
cu alimentare de la priză. Cu o carcasă din lemn, cadrane din cupru şi afişaj cu intensitate 
variabilă, este punctul de atracţie în orice cameră. Tunerul radio digital oferă recepţie clară.

Aspect emblematic. Performanţă modernă.
• Carcasă din lemn vintage. Detalii din perioada anilor ’50
• Sunet clar, detaliat. 2 difuzoare de 3” pentru toată gama de frecvenţe
• Port bass-reflex. Tonuri joase pline, puternice.
• Afișaj cu ceas digital mare și clar. Cu intensitate variabilă

Reglat pentru astăzi
• Radio digital DAB+ și FM cu presetări
• Butoane de control duble cu dublu strat
• Putere de ieșire de 20 W
• Grila din plasă în tonuri de cupru permite sunetului să curgă

Redă din nou
• Intrare c.a. Alimentare de la reţea
• Rază wireless de până la 10 m
• Dimensiuni: 335 x 146 x 183 mm
• Greutate 2,55 kg



 Radio original
Acest radio cu Bluetooth aduce un omagiu radioului 
de masă clasic Philips Philetta 254. Carcasa din lemn 
vintage este plină de farmec. Detaliile specifice anilor 
’50 de pe butoanele duble de comandă și grila 
difuzoarelor te vor duce înapoi în epoca în care jazzul 
și rock and rollul conduceau topurile muzicale.

Cifre clare. Zi și noapte.
Afișajul cu ceas digital mare și clar are intensitate 
variabilă, astfel încât este ușor să găsești nivelul 
perfect pentru camera ta. Când soarele apune, apasă 
butonul de meniu pentru a accesa și modifica 
intensitatea iluminării.

Reglat pentru astăzi
Acest radio retro dispune de un tuner FM digital 
pentru radio și conexiune Bluetooth pentru 
streaming de pe dispozitivul mobil. Tunerul radio 
digital oferă recepţie de o claritate excepţională. Poţi 
configura până la 20 de presetări FM și 20 de 
presetări DAB pentru posturile tale preferate.

Sunet cristalin și bas profund
Două difuzoare de 3” pentru toată gama de 
frecvenţe oferă un sunet clar. Portul bass-reflex 
completează tonurile joase, oferindu-ţi un răspuns 
de bas profund și rotunjit. Grila din plasă în tonuri de 
cupru permite curgerea lină a sunetului.

Asociere ușoară. Audiţie ușoară.
O scurtă apăsare a butonului de pornire permite 
asocierea acestui radio. Raza de acţiune wireless este 
de 10 m: perfectă dacă dispozitivul tău se află în altă 
cameră. Două butoane cu design retro cu straturi 
duble oferă control asupra volumului, sursei, 
posturilor DAB+/FM și multe altele.
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Accesorii
• Accesorii incluse: Ghid de instalare rapidă, Cablu 

de alimentare c.a. (VDE și Regatul Unit)

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2

Sunet
• Controlul volumului: rotativ
• Sistem audio: stereo
• Putere de ieșire (RMS): 20 W

Compatibilitate
• alte dispozitive cu Bluetooth activat

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Versiune Bluetooth: 5
• Încărcare USB: Da, 5 V, 2 A
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală

• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• DAB: afișare informaţii, meniu, smart scan
• Benzi tuner: DAB (Banda III)
• Nr. posturi presetate: 20 (DAB), 20 (FM)
• Gamă de frecvenţe DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• Gamă de frecvenţe FM: 87,5 - 108 MHz
• Afișare tuner: PLL

Confort
• Ceas/Versiune: Digital
• Ceas: temporizator de oprire

Ceas
• Formatul orei: 12 ore, 24 ore

Dimensiuni
• Greutate produs: 2,55 kg
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 33,5 x 14,6 x 

18,3 cm
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,75 kg
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 40,8 x 18,6 x 

23,4 cm
•

Specificaţii
Radio original
Bluetooth® Putere de ieșire de 20 W
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