Philips
Radiobudík

Bezdrátová nabíječka Qi
Streamování Bluetooth
Velký, jasný displej

Nabíjejte telefon.
Streamujte hudbu.
Probouzejte se s plně nabitým telefonem a písničkami z vaší oblíbené rozhlasové stanice! Tento
radiobudík FM s funkcí Bluetooth vám také umožní přenášet zvuk z mobilního telefonu. Je vybaven
jak bezdrátovou nabíječkou Qi, tak nabíjením prostřednictvím USB pro starší mobilní zařízení.
Kompaktní provedení. Univerzální funkce
• Nabitý funkcemi
• Podložka Qi pro bezdrátové nabíjení. Port USB
• Streamování pomocí Bluetooth. Rádio FM
• Kompaktní, odolný. Velký, jasný displej

TAR7606

Dobře se vyspěte. Jemně se probuďte
• Časovač vypnutí. Usínejte při poslechu toho, co máte rádi
• Funkce dvojitého alarmu. Nastavení dvou budíků
• Jemné buzení. Pomalu se zvyšující zvuk budíku nebo hlasitost rádia
• Opakované buzení pro další odložené buzení
Jednoduché ovládání ráno i večer
• Ovládací tlačítka na horním panelu
• Stisknutím tlačítka nastavíte odložení, jas a hlasitost
• Automatická synchronizace času. Záložní baterie, pokud dojde k výpadku napájení
• Rozměry: 153 x 68 x 153 mm

TAR7606/10

Radiobudík

Bezdrátová nabíječka Qi Streamování Bluetooth, Velký, jasný displej

Přednosti
Nabitý funkcemi

Specifikace
nastavit tak, aby radiobudík přehrával po dobu až
2 hodin. Po uplynutí přednastavené doby se zvuk
automaticky vypne.

Dvojitý budík

Tuner/příjem/vysílání
•
•
•
•

Automatické digitální ladění
Pásma tuneru: FM
Počet předvoleb stanic: 20 (FM)
Systém RDS: Ano.

Zvuk

• Výstupní výkon (RMS): 4 W
• Zvukový systém: Stereo

Reproduktory
Na přední straně tohoto radiobudíku s funkcí
Bluetooth svítí velký displej se zřetelným digitálním
zobrazením času. Ovládací tlačítka jsou umístěna na
horním panelu, kde je také schovaná nabíjecí
podložka Qi pro váš telefon. Pro starší telefony je
k dispozici nabíjecí port USB.

Streamování pomocí Bluetooth. Rádio
FM

• Počet širokopásmových reproduktorů: 2
• Průměr širokopásmových reproduktorů: 1,75"

Možnosti připojení
Funkce dvojitého alarmu umožňuje nastavit dva
budíky, z nichž každý lze nastavit na zvuk budíku,
rádiovou stanici nebo seznam skladeb. Dokonalé,
pokud obvykle odložíte první buzení. Nebo pokud
váš partner potřebuje vstávat dřív než vy.

Jemné buzení

• Bluetooth
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: 10 m
(volný prostor)
• Verze Bluetooth: 5.0
• Vstup audio: Ne

Hodiny

• Displej: LCD
• Typ: Digitální
• Formát času: 12hodinový, 24hodinový

Budík
•
•
•
•
Od hudby až po zprávy, toto rádio vám otevírá bránu
k lepšímu poslechu! Můžete si přednastavit až
20 stanic rádia FM a zároveň s pomocí zařízení
s funkcí Bluetooth přehrávat hudbu, podcasty
a mnohé další. Probouzejte se a usínejte za poslechu
toho, co máte rádi.

Časovač

Počet buzení: 2
Zdroj budíku: Rádio FM, Bluetooth, Bzučák
Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
Časovač: 15/30/60/90/120 min

Pohodlí
Díky funkci jemného buzení si můžete usnadnit vstup
do nového dne. Ať už si přejete být probuzeni
zvukem budíku, seznamem skladeb nebo rádiem,
hlasitost začne na nízké úrovni a postupně se bude
zvyšovat. Už žádné buzení šokem!

Záložní baterie

Už nikdy nemusíte nastavovat čas. Tento budík čas
automaticky synchronizuje a je vybaven také záložní
baterií. Pokud dojde k výpadku napájení, nebudete
muset hodiny resetovat a nastavení budíku se uloží.

• Barva podsvětlení: Bílá
• Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký
• Ovládání hlasitosti: Nahoru/Dolů

Nabíjení

• Bezdrátové dobíjení: Podpora rychlého nabíjení
Samsung 9 W
• Zařízení USB: 5 V, 1 A

Spotřeba
•
•
•
•
•

Typ zdroje: Vstup AC
Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu: < 17,1 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W
Záložní baterie: 2 baterie AAA (nejsou součástí
balení)

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému
použití, Záruční list

Usínejte se svou oblíbenou hudbou, podcastem nebo
stanicí v pozadí. Časovač vypnutí hodin můžete

Rozměry výrobku

• Rozměry výrobku (Š x V x H):
15,3 x 6,8 x 15,3 cm
• Hmotnost: 0,621 kg

Rozměry balení
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 48 95229 12163 8
Rozměry balení (Š x V x H): 21,3 x 16,2 x 7,6 cm
Hrubá hmotnost: 0,961 kg
Čistá hmotnost: 0,864 kg
Hmotnost obalu: 0,097 kg
Počet zahrnutých výrobků: 1
Typ balení: Krabice
Typ umístění poličky: Pokládání

