
 

 

Philips
Speaker Philips Georg 
Jensen

Bluetooth®
Daya output 4 W
Waktu pemutaran 6 jam
Tahan air IPX7

TAJS30
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Le
ca
ma
engarkan musik. Penuh gaya.
kukan indah, tampilan halus menawan. Speaker Bluetooth yang menggunakan kain 
mpuran wol dan pelat penutup berbahan baja lapis ini akan memesona siapa saja, di 
na saja. Dilengkapi dengan fitur suara jenih dan waktu putar hingga 6 jam.

Speaker Bluetooth. Desain sentuhan cantik.
• Aksesori penuh gaya
• Tampilan harmonis. Elemen berbahan baja lapis kreasi Georg Jensen
• Kain speaker Kvadrat. Didesain untuk memungkinkan suara terdengar
• Bentuk melengkung alami. Alas stabil.

Dengarkan musik di mana saja
• Waktu pemutaran 6 jam. Pasangkan untuk suara stereo
• Suara jernih dan jelas. Driver full-range 1,75"
• Mikrofon bawaan untuk panggilan bebas genggam
• Speaker internal rating IPX7. Tidak perlu khawatir lagi

Kontrol sederhana. Desain kecil.
• Pemasangan Bluetooth yang mudah. Jangkauan nirkabel hingga 20 m
• Tombol untuk volume, putar/jeda, on/off, dan pemasangan speaker
• Pengisian daya USB. Waktu pengisian 2 jam
• Dimensi: 98x131x43 mm



 Tampilan harmonis

Speaker Bluetooth yang didesain bersama Georg 
Jensen ini bentuknya kecil, berlekuk, tetapi 
memukau. Paduan apik penutup berbahan baja lapis 
dengan kain speaker Kvadrat menyuguhkan kesan 
yang menawan. Penempatan logo mereknya yang pas 
menonjolkan karya kolaborasi Philips/Georg Jensen 
ini.

Kain speaker Kvadrat

Speaker ini dilapisi kain speaker premium buatan 
produsen kelas atas, Kvadrat. Bahan campuran wol 
yang cantik ini menyuguhkan transparansi akustik 
sehingga suara dari speaker menyebar ke seluruh 
penjuru ruangan.

Waktu pemutaran 6 jam

Baterai dapat digunakan selama 6 jam setelah 
pengisian penuh, dan terdapat tombol di speaker 
untuk kontrol. Anda dapat memasangkan dengan 
speaker identik Philips Georg Jensen untuk 
menikmati musik Anda dalam suara stereo. Cukup 
tekan tombol daya selama 2 detik.

Aksesori penuh gaya
Dengan bentuknya yang melekuk dan kontras yang 
menarik, speaker ini membuat kesan yang indah. Kain 
speaker Kvadrat memiliki bonus tambahan agar 
speaker mudah digenggam saat Anda mengangkatnya.

Pemasangan Bluetooth yang mudah
Pemasangan dengan perangkat Bluetooth Anda 
mudah dan speaker akan mengingat perangkat yang 
terakhir dipasangkan. Jangkauan nirkabel hingga 20 
m, dan pengisian daya speaker memerlukan waktu 2 
jam melalui kabel USB-C yang disertakan.

Speaker internal rating IPX7
Rating IPX7 berarti driver speaker internal bisa 
dibawa hingga 30 menit dengan kedalaman hingga 1 
m. Kain speaker Kvadrat yang terbuat dari wol tidak 
tahan air namun tahan sedikit hujan.
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Spesifikasi
Suara
• Daya output (RMS): 4W
• Sistem Suara: Mono

Pengeras suara
• Driver speaker: 1 x 1,75" driver full range dan 1 

radiator pasif

Konektivitas
• Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 20m
• Versi Bluetooth: 5,0
• Nirkabel: Ya, pemasangan TWS

Nyaman
• Anti air: IPX7
• Kontrol volume: Tombol naik/turun digital
• Mati otomatis
• Mikrofon bawaan
• Manajemen Panggilan: Jawab/Akhiri Panggilan
• Mudah diinstal: Penyambungan otomatis

Daya
• Indikator LED Daya: Biru
• Jenis baterai: Lithium-ion (internal)
• Kapasitas Baterai: 2200mAh, 7,4V
• Waktu operasional dengan baterai: 6 jam
• Waktu pengisian: 2 jam

Aksesori
• Aksesori disertakan: Panduan pemasangan cepat, 

Kartu Garansi, Pamflet Garansi Internasional
• Kabel: kabel pengisian daya USB

Dimensi
• Dimensi produk (PxLxT): 98 x 43 x 131 milimeter
• Dimensi kemasan (PxLxT): 196 x 130 x 70 mm
• Berat produk: 0,36 kg
• Berat termasuk Kemasan: 0,62 kg
•

Tanggal dikeluarkan  
2022-05-15

Versi: 11.0.2

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

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke 
Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com
Kelebihan Utama
Speaker Philips Georg Jensen
Bluetooth® Daya output 4 W, Waktu pemutaran 6 jam, Tahan air IPX7

http://www.philips.com

