
 

 

Philips
Budík

Bluetooth®
s bezdrátovým nabíjením telefonu

TAPR702

K
Us
Te
vy
ompaktní a praktický
ínejte při svém oblíbeném podcastu. Po probuzení aktivujte svůj seznam stop na ráno. 
nto budík s funkcí Bluetooth umožňuje přenášet zvuk z mobilních zařízení. Je také 
baven bezdrátovou nabíječkou Qi a slotem pro nabíjení přes USB.

Kompaktní provedení. Univerzální funkce
• Podložka Qi pro bezdrátové nabíjení. Port USB
• Bluetooth pro přehrávání hudby a podcastů
• Čistý a jednoduchý displej
• Rám z černé tkaniny
• Kompaktní a odolné provedení. 135 x 60 x 135 mm

Dobře se vyspěte. Jemně se probuďte
• Funkce dvojitého alarmu. Nastavení dvou budíků
• Opakované buzení pro další odložené buzení
• Časovač vypnutí. Klidně usněte při poslechu své oblíbené hudby

Jednoduché ovládání ráno i večer
• Ovládací tlačítka na lesklém horním panelu
• Stisknutím můžete zahájit párování, odložit buzení / nastavit jas, změnit hlasitost a přehrávat/

pozastavit
• Tlačítka na zadní straně slouží k nastavení času / časovače vypnutí a budíků



 Kompaktní provedení
Velký displej budíku s Bluetooth zobrazuje digitální 
čas a svítí za rámem z tkaniny.

Ovládání tlačítky
Ovládací tlačítka jsou umístěna na lesklém horním 
panelu, kde je také schovaná podložka Qi, na které si 
můžete bezdrátově nabít svůj telefon.

Všestranná funkčnost
Stisknutím můžete zahájit párování, odložit buzení / 
nastavit jas, změnit hlasitost nebo přehrávat/
pozastavit. Pro starší telefony je k dispozici nabíjecí 
port USB.

Časovač
Ponořte se postupně do vln spánku díky svému 
oblíbenému podcastu nebo playlistu, který se 
přehrává na pozadí. Časovač vypnutí na budíku 
můžete nastavit tak, aby streamoval z vašeho zařízení 
po dobu až 2 hodin. Po uplynutí přednastaveného 
času se reproduktor vypne. Už se nemusíte 
probouzet uprostřed noci a divit se, proč vaše hudba 
stále hraje.

Jedny hodiny, dvě probuzení
Funkce dvojitého alarmu umožňuje nastavit dva 
různé budíky. Dokonalé, pokud obvykle odložíte 
první budík. Nebo pokud váš partner potřebuje 
vstávat dřív než vy.
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Bezdrátová technologie Bluetooth®

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

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

Hodiny
• Typ: Digitální
• Formát času: 12hodinový, 24hodinový
• Displej: LED

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

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti: Nahoru/Dolů
• Budíky: Dvojité buzení, Jemné buzení, Opakované 

buzení (funkce snooze), Bluetooth nebo bzučák
• Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký
• Časovač: Ano

Zvuk
• Zvukový systém: Stereo
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 2 W
• Ovládání hlasitosti: digitální

Spotřeba
• Typ zdroje: Vstup AC
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W
• Záložní baterie: 2 baterie AAA (nejsou součástí 

balení)

Příslušenství
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Rozměry balení (Š x H x V): 225 x 85 x 167 mm
• Čistá hmotnost: 0,475 kg
• Hrubá hmotnost: 0,625 kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 135 x 135 x 61 mm
• Hmotnost výrobku: 0,3 kg
•

Specifikace
Budík
Bluetooth® s bezdrátovým nabíjením telefonu
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