
 

 

Philips
Original-radio

Bluetooth®
20 W:n lähtöteho

TAVS700
Ikoninen vaikutelma

Verkkovirralla toimivassa Bluetooth-kelloradiossa on aito 1950-luvun tyyli ja nykyaikainen 
suorituskyky. Puinen kotelo, kuparinväriset valitsimet ja himmennettävä näyttö herättävät 
huomiota. Digitaalinen radioviritin takaa hyvän kuuluvuuden.

Ikoninen ulkonäkö. Nykyaikainen suorituskyky.
• Puinen vintage-kotelo. 1950-luvun yksityiskohdat
• Puhdas, yksityiskohtainen ääni. 2 x 3 tuuman koko äänialueen kaiuttimet
• Bassorefleksiportti. Täydet, voimakkaat matalat äänet
• Suuri, selkeä digitaalikellonäyttö. Himmennettävä

Nykypäivään sopiva
• FM-digitaaliradio pikavalinnoilla
• Kaksi kaksikerroksista ohjainnuppia
• 20 W:n lähtöteho
• Kuparin värinen verkkoritilä antaa äänen kulkea

Toista tilanne
• AC-tulo. Toimii verkkovirralla
• Jopa 10 metrin langaton kantama
• Mitat: 335 x 146 x 183 mm
• Paino: 2,55 kg



 Original-radio
Tämä Bluetooth-radio on kunnianosoitus ikoniselle 
Philips Philetta 254 -pöytäradiolle. Puinen vintage-
kotelo huokuu tyylikkyyttä. Kahden ohjainnupin ja 
kaiutinritilän 1950-lukua henkivät yksityiskohdat 
vievät sinut aikaan, jolloin jazz ja rock hallitsivat 
radioaaltoja.

Selkeät numerot. Yöllä ja päivällä.
Suuri, selkeä digitaalikellonäyttö on himmennettävä, 
joten löydät helposti sopivan kirkkauden 
huoneessasi. Kun aurinko on laskenut, paina 
valikkonuppia ja muuta valaistuksen voimakkuutta.

Nykypäivään sopiva
Tässä retrotyylisessä kelloradiossa on digitaalinen 
FM-viritin radion kuunteluun ja Bluetooth-yhteys 
suoratoistoon mobiililaitteestasi. Digitaalinen 
radioviritin takaa kristallinkirkkaan kuuluvuuden. 
Voit määrittää suosikkiasemillesi 20 FM-pikavalintaa.

Selkeä ääni ja voimakas basso
Kaksi 3 tuuman koko äänialueen kaiutinta toistavat 
puhdasta ääntä. Bassorefleksiportti täydentää matalia 
ääniä ja tarjoaa täyteläisen, voimakkaan 
bassovasteen. Kuparin värinen verkkoritilä antaa 
äänen kulkea.

Helppo pariliitoksen muodostaminen. 
Mukava kuuntelukokemus.
Virtapainikkeen lyhyt painallus siirtää radion 
pariliitoksen muodostustilaan. Langaton kantama on 
10 metriä: täydellistä, jos laitteesi on toisessa 
huoneessa. Kahdella retrotyylisellä kaksikerroksisella 
nupilla voi esimerkiksi säätää äänenvoimakkuutta ja 
valita lähteen tai FM-asemat.
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Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pika-asennusopas

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 20 W
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Yhteensopivuus
• muu Bluetooth-laite

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen digitaaliviritys
• FM-taajuusalue: 87,5-108 MHz
• Pikavalintakanavien lukumäärä: 20
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Virittimen näyttö: PLL

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
• Bluetooth-versio: 5
• USB-lataus: 5 V, 2 A, Kyllä

Käyttömukavuus
• Kello: uniajastin
• Kello/versio: Digitaalinen

Kello
• Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Mitat
• Laitteen paino: 2,55 kg
• Tuotteen mitat (LxSxK): 33,5 x 14,6 x 18,3 cm
• Paino pakattuna: 2,75 kg
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 40,8 x 18,6 x 23,4 cm
•
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