
 

 

Philips
Radio DAB+

Bluetooth®

TAM2505

Iz
Ma
po
ki 
jemno tanek. Predvaja vse.
lo prostora? Ta tanek mikro sistem, ki ga lahko namestite na steno, omogoča pretakanje 
dcastov, glasbe in drugih vsebin prek tehnologije Bluetooth. Vključuje tudi digitalni radio DAB+, 
ponuja čist zvok, prek vhoda za zvok pa lahko povežete CD-predvajalnik ali snemalno enoto.

Prilagodljiva namestitev. Privlačna oblika.
• Doma v vašem domu
• 2 x 2,75" (6,35 cm) zvočna enota polnega razpona. Stereo zvok.
• Največja izhodna moč 10 W
• Tanka zasnova z možnostjo namestitve na steno. Ali prostostoječe na pultu.

Vse, kar potrebujete
• En majhen sistem za vso vašo glasbo
• Digitalni radio DAB+/FM. Digitalno iskanje postaj z do 20 prednastavitvami.
• Večparni vmesnik Bluetooth. Preklaplja med več napravami
• Avdio vhod. Omogoča povezavo s skoraj vsakim virom.

Napolnite prostor z melodijami
• Uporaba in upravljanje
• Jasen zaslon. Priložen daljinski upravljalnik
• Alarm. Prebudite se ob pretakanju glasbe, poslušanju radia ali zvoku
• Dimenzije glavne enote: 400 x 220 x 110 mm



 En sistem za vso vašo glasbo
Radi pretakate glasbo, predvajate plošče ali raje 
poslušate radio? Med brezžičnimi napravami lahko 
enostavno preklapljate s pomočjo večparnega 
vmesnika Bluetooth, zvočni vhod pa skrbi za ožičene 
vire. Digitalni radijski sprejemnik zagotavlja kristalno 
čist sprejem.

Doma v vašem domu
Ta tanek mikro sistem je popoln za manjše prostore. 
Lahko ga pustite, da prosto stoji na priloženem 
stojalu ali pa stojalo odstranite in ga namestite 
neposredno na steno. Dve zvočni enoti polnega 
razpona omogočata čisti stereo zvok.

Uporaba in upravljanje
S preprostim daljinskim upravljalnikom imate ključne 
funkcije sistema vedno na dosegu prstov, da lahko 
usmerjate vzdušje brez prekinitev. Na jasnem 
zaslonu so prikazani podatki o postaji DAB in naslovi 
pesmi.
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Značilnosti
• Posodobitev ure: DAB • Teža vključno z embalažo: 2,81 kg
•

Zvok
• Izboljšava zvoka: Digitalni nadzor zvoka, Dynamic 

Bass Boost
• Skupna moč (RMS): 2 x 5 W
• Regulacija glasnosti: Digitalno gor/dol

Zvočniki
• Število zvočnih kanalov: 2.0
• Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Frekvenčna področja sprejemnika: FM, DAB/DAB+
• Antena: Antena FM (75 ohmov)
• Prednastavljene postaje: 20 za FM in 20 za DAB+

Povezljivost
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Domet povezave Bluetooth: 30 m
• Avdio vhod (3,5 mm)
• Vtikač za slušalke: 1 x

Priročnost

• Vrsta zaslona: LCD
• Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti
• Alarmi: Radijski alarm, Brenčalo
• Št. alarmov: 2

Napajanje
• Tip adapterja: Zunanji AC
• Stanje pripravljenosti
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik (z 

baterijo), Antena FM, Nosilec za stensko 
namestitev, vodnik za hiter začetek, Garancijsko 
potrdilo

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 

400 x 220 x 110 mm
• Teža izdelka: 1,71 kg
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

455 x 315 x 156 mm
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