
 

 

Philips
Despertador

Bluetooth®
com carregador de telemóvel sem 
fios

TAPR702

C
Ad
aco
mó
ompacto e inteligente
ormeça ao som do seu podcast favorito. Liberte a energia da sua lista de música matinal quando 
rdar. Este despertador Bluetooth permite-lhe transmitir áudio a partir dos seus dispositivos 
veis. Inclui também um carregador Qi sem fios e um ponto de carregamento USB.

Formato compacta. Função versátil
• Base para carregamento Qi sem fios. Porta USB
• Bluetooth para música e podcasts
• Visor nítido e simples
• Tecido envolvente preto
• Estrutura compacta e sólida. 135 x 60 x 135 mm

Durma bem. Acorde suavemente
• Função de alarme duplo. Defina dois alarmes.
• Repetição do alarme para dormir mais algum tempo.
• Temporizador. Adormeça a ouvir as suas músicas favoritas

Controlo simples de manhã e à noite
• Controlos de tecla no painel superior brilhante
• Prima para emparelhamento, repetir alarme (snooze)/intensidade, volume, reproduzir/pausa
• Botões na parte posterior para definir a hora/temporizador e alarmes



 Formato compacto
Um visor digital grande acende-se por trás do tecido 
envolvente deste despertador Bluetooth.

Controlos de tecla
Os controlos de tecla estão localizados no painel 
superior brilhante, que também esconde uma base 
para carregamento Qi sem fios para o seu telemóvel.

Função versátil
Prima para emparelhamento, repetir alarme 
(snooze)/intensidade, volume ou reproduzir/pausa. 
Para telemóveis mais antigos existe uma porta de 
carregamento USB.

Temporizador
Adormeça para um sono reparador com o seu 
podcast ou lista de música. Pode definir o 
temporizador do relógio para transmitir a partir do 
seu dispositivo durante um máximo de 2 horas. 
Depois de terminar o tempo predefinido, o 
altifalante desliga-se. Deixe de acordar a meio da 
noite sem saber por que razão a sua música ainda 
está a tocar!

Um relógio, duas chamadas de 
despertar
A função de alarme duplo permite-lhe definir dois 
alarmes diferentes. É ideal se adormecer durante o 
primeiro alarme. Ou se o seu parceiro precisar de 
acordar primeiro.
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Tecnologia sem fios Bluetooth®

• Perfis: A2DP, AVRCP
• Alcance: 10 m (em espaços livres)
• Versão: V4.2

Carregamento
• Potência de saída sem fios: 10 W
• Dispositivos USB: 5 V, 1 A

Relógio
• Tipo: Digital
• Formato das horas: 12 h, 24 h
• Visor: LED

Alarme
• Fonte de alarme: Sinal sonoro, Bluetooth
• Número de alarmes: 2
• Repetir alarme: Sim, 9 minutos
• Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Funcionalidades
• Controlo do volume: Para cima/para baixo
• Alarmes: Alarme duplo, Despertar suave, Repetir 

alarme (snooze), Bluetooth ou alarme com aviso 
sonoro contínuo

• Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo
• Temporizador

Som
• Sistema de som: Estéreo
• Potência de saída (RMS): 2 Wx2
• Controlo do volume: digital

Potência
• Tipo de alimentação: Entrada de CA
• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 1W
• Pilha de reserva: 2 x AAA (não incluídas)

Acessórios
• Manual de início rápido
• Garantia: Folheto de garantia

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 225 x 85 x 

167 mm
• Peso líquido: 0,475 kg
• Peso bruto: 0,625 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 135 x 135 x 

61 mm
• Peso do produto: 0,3 kg
•

Especificações
Despertador
Bluetooth® com carregador de telemóvel sem fios
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