
 

 

Philips
Internetové rádio

DAB+
Služba Spotify connect
Bluetooth®

s bezdrátovým nabíjením telefonu

TAR8805

V
Ať
Kr
a s
íce toho, co milovat
 už máte jakýkoli vkus, s tímto internetovým rádiem Philips snadno najdete to, co milujete. 
omě internetového, DAB+ a FM ladění nabízí také kompatibilitu se službou Spotify Connect 
treamování Bluetooth. Nabíjejte svůj mobilní telefon pomocí bezdrátové nabíjecí podložky Qi.

Internetové rádio DAB+ s mnoha funkcemi
• Internetové rádio. Tisíce stanic na dosah ruky
• Bluetooth. Streamování, hudba, podcasty a další
• Rádio DAB+/FM. Digitální ladění – až 20 předvoleb
• Podložka Qi pro bezdrátové nabíjení. Port USB
• Služba Spotify Connect. K dálkovému ovládání služby Spotify můžete použít mobilní zařízení.

Poslechněte si, co máte rádi
• Dva 3" širokopásmové reproduktory. Čistý a detailní zvuk
• Port funkce Bass-reflex. Plné a mocné nízké tóny

Ve dne v noci
• Elegantní vzhled. Velký 2,4" barevný displej
• Dvojitý budík a časovač vypnutí
• Vstup napájení. Napájení ze sítě
• Rozměry: 268 x 159 x 114 mm



 Internetové rádio
Toto internetové rádio je vaším lístkem k tisícům 
stanic po celém světě vysílajících vše možné. Digitální 
tuner zaručuje křišťálově čistý příjem. Pro své 
oblíbené internetové, digitální nebo radiové stanice 
si můžete nastavit až 20 předvoleb.

Snadné streamování. Epické 
poslouchání.
Steamujete ze služby Spotify? Toto internetové rádio 
Bluetooth se může pochlubit službou Spotify 
Connect. Zatímco rádio streamuje službu Spotify 
v nejlepší možné kvalitě přímo ze serverů Spotify, 
můžete použít své mobilní zařízení jako dálkový 
ovladač. Prostřednictvím mobilního zařízení můžete 
také streamovat z ostatních hudebních služeb.

Bezdrátová nabíjecí podložka Qi
Na horní straně rádia je umístěna bezdrátová nabíjecí 
podložka Qi. Pro starší telefony je k dispozici 
nabíjecí port USB. Mimo to je rádio vybaveno velkým 
displejem se zřetelným digitálním zobrazením času 
a na předním panelu se nacházejí ovládací tlačítka.

Elegantní vzhled
Matně černá dřevěná skříň obklopuje velký lesklý 
barevný displej a černou kovovou mřížku 
reproduktoru. Displej zobrazuje obrázky alb 
a informace o písních ze služby Spotify Connect. 
Pokud posloucháte internetové rádio nebo DAB, 
ukazuje displej také loga stanic.

Dvojitý budík a časovač vypnutí
Časovač vypnutí vám pomůže usnout klidným 
spánkem, zatímco bude na pozadí hrát vaše oblíbená 
radiová stanice. Funkce dvojitého budíku umožňuje 
nastavit dva různé budíky. To se hodí, pokud obvykle 
odkládáte první budík.
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Tuner/příjem/vysílání
• Automatické digitální ladění: Ano
• Pásma tuneru: FM, DAB/DAB+, Internetové rádio
• Příjem v systému DAB: informační displej, nabídka, 

Smart Scan
• Předvolby stanic: 20 FM, 20 DAB, 20 pro 

internetové rádio/podcast, 10 Spotify

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 3 W
• Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Bezdrátová technologie Bluetooth®

• Profily: A2DP, AVRCP
• Rozsah: 10 m (volný prostor)
• Verze: V4.2

Pohodlí
• Aktualizace hodin: Rádio DAB / internetové rádio
• Budíky: Signál budíku, Příjem v systému DAB, FM, 

Internetové rádio
• Počet buzení: 2

Nabíjení
• Bezdrátový výkon: 10W
• Zařízení USB: 5 V, 1 A

Displej
• Typ: 2,4˝ TFT barevný displej

Spotřeba
• Napájení ze sítě: 9 V AC, 2,5 A
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Příslušenství
• Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosm.
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Mezinárodní záruční list: Ano

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 1,31 kg
• Hmotnost včetně balení: 1,75 kg
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

268 x 113,5 x 159,3 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 358 x 208 x 150 mm
•

Specifikace
Internetové rádio
DAB+ Služba Spotify connect, Bluetooth®, s bezdrátovým nabíjením telefonu
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