
 

 

Philips
Reproduktor navržený 
spol. Philips a G. Jensen

Bluetooth®
Výstupní výkon 4 W
6 hodin přehrávání
Voděodolnost IPX7

TAJS30
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vělé křivky, skvělý na dotek. Díky látce reproduktoru ze směsi vlny a vrchnímu plátu 
eštěné oceli se za tímto malým reproduktorem Bluetooth budou lidé otáčet, ať půjdete 
mkoli. Získáte čistý zvuk a až 6 hodin přehrávání.

Reproduktor s technologií Bluetooth. Nádherné dotykové provedení.
• Stylový společník
• Harmonie hmatu. Prvky z leštěné oceli od značky Georg Jensen
• Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat. Navržena tak, aby propouštěla všechen zvuk
• Organicky zakřivený tvar. Stabilní základna.

Hraje skvěle, ať jdete kamkoli
• 6 hodin přehrávání. Získejte spárováním stereofonní zvuk
• Čistý a zřetelný zvuk. 1,75" širokopásmový reproduktor
• Vestavěný mikrofon na volání hands-free
• Vnitřní reproduktor se stupněm krytí IPX7. Pro klid v duši

Jednoduché ovládání. Minimalistické provedení.
• Snadné spárování prostřednictvím technologie Bluetooth. Bezdrátový dosah až 20 m
• Tlačítka pro hlasitost, přehrávání/pozastavení, zapnutí/vypnutí, párování reproduktorů
• Nabíjení prostřednictvím USB. Doba nabíjení 2 hodiny
• Rozměry: 98 x 131 x 43 mm



 Harmonie hmatu

Tento malý zakřivený reproduktor s technologií 
Bluetooth, navržený ve spolupráci se značkou Georg 
Jensen, je jednoduchý, avšak budí pozornost. Vrchní 
plát z leštěné oceli nádherně kontrastuje s látkou 
reproduktoru od společnosti Kvadrat, jež je 
příjemná na dotek. Nenápadná firemní loga taktně 
poukazují na společnosti Philips a Georg Jensen.

Látka reproduktoru od společnosti 
Kvadrat

Tento reproduktor je potažen vysoce kvalitní látkou 
na reproduktory vytvořenou výrobcem špičkových 
produktů, společností Kvadrat. Krásný materiál 
s příměsí vlny je akusticky propustný, a umožňuje tak 
zvuku volně procházet reproduktorem do místnosti.

6 hodin přehrávání

Plně nabitá baterie vám vydrží na 6 hodin přehrávání 
a reproduktor disponuje tlačítky pro ovládání 
hlasitosti. Můžete jej spárovat s identickým 
reproduktorem navrženým společnostmi Philips 
a Georg Jensen a začít si užívat hudbu ve stereu. 
Stačí stisknout tlačítko napájení po dobu 2 sekund.

Stylový společník
Díky zakřivení a působivým kontrastům vyvolává 
tento reproduktor dojem krásy. Přidanou hodnotou 
látky reproduktoru od společnosti Kvadrat je to, že 
při zvedání usnadní uchopení reproduktoru.

Snadné párování Bluetooth
Párování prostřednictvím rozhraní Bluetooth je 
jednoduché a reproduktor si pamatuje poslední 
zařízení, se kterým byl spárován. Navíc nabízí až 
20metrový bezdrátový dosah a lze jej během 2 hodin 
nabít prostřednictvím dodaného kabelu USB-C.

Vnitřní reproduktor se stupněm 
krytí IPX7
Stupeň krytí IPX7 znamená, že lze vnitřní 
reproduktor ponořit až na 30 minut do vody 
o hloubce 1 metru. Látka reproduktoru od 
společnosti Kvadrat ze směsi vlny není voděodolná, 
ale dokáže odolat několika kapkám deště.
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Specifikace
Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 4 W
• Zvukový systém: Mono

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 1 x 1,75" širokopásmový 

reproduktor a 1 pasivní zářič

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 20 m
• Verze Bluetooth: 5,0
• Bezdrátové provedení: Ano, párování TWS

Pohodlí
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX7
• Ovládání hlasitosti: Digitální zvýšení/snížení
• Automatické vypnutí: Ano
• Vestavěný mikrofon: Ano
• Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru
• Snadná instalace: Automatické párování

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Modrá
• Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
• Kapacita baterie: 2 200 mAh, 7,4 V
• Provozní doba při napájení baterií: 6 h
• Doba nabíjení: 2 h

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, 

Záruční list, Mezinárodní záruční list
• Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 98 x 43 x 131 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 196 x 130 x 70 mm
• Hmotnost výrobku: 0,36 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,62 kg
•

Datum vydání 2021-10-07

Verze: 11.0.2

12 NC: 8670 001 66211
EAN: 48 95229 10219 4

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Přednosti
Reproduktor navržený spol. Philips a G. Jensen
Bluetooth® Výstupní výkon 4 W, 6 hodin přehrávání, Voděodolnost IPX7

http://www.philips.com

