
 

 

Philips
Głośnik Philips George 
Jensen

Bluetooth®
Moc wyjściowa 4 W
6 godzin odtwarzania
Wodoodporność klasy IPX7

TAJS30
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abierz muzykę w dobrym stylu
alnie wyprofilowany, starannie wykończony. Tkanina głośnika jest wykonana z mieszanki 
łny, a górna część z polerowanej stali. Ten mały głośnik Bluetooth przyciąga wzrok bez 
ględu na to, gdzie jesteś, zapewniając przy tym wyraźny dźwięk i do 6 godzin odtwarzania.

Głośnik Bluetooth, pięknie wykończona konstrukcja
• Stylowy towarzysz
• Harmonia tworzyw. Elementy ze stali polerowanej Georg Jensen
• Tkanina głośnikowa Kvadrat. Stworzona, aby przepuszczać dźwięk
• Organicznie zakrzywiony kształt. Stabilna podstawa.

Świetny dźwięk zawsze przy Tobie
• 6 godzin odtwarzania. Możliwość sparowania, aby uzyskać dźwięk stereo
• 1,75-calowy pełnozakresowy przetwornik. Wyraźny i czysty dźwięk
• Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym
• Wewnętrzny głośnik klasy IPX7. Zapewnia komfort psychiczny

Prosta obsługa, niewielkie rozmiary
• Łatwe parowanie urządzeń z technologią Bluetooth. Zasięg bezprzewodowy do 20 m
• Przyciski głośności, odtwarzania/pauzy, włączania/wyłączania, parowania głośników
• Ładowanie przez USB. 2 godziny ładowania
• Wymiary: 98 x 131 x 43 mm



 Harmonia tworzyw

Zaprojektowany wspólnie z firmą Georg Jensen 
mały, zakrzywiony głośnik Bluetooth jest prosty, a 
jednocześnie atrakcyjny. Górna płyta z polerowanej 
stali pięknie kontrastuje z przyjemną w dotyku 
tkaniną głośnikową Kvadrat. Dyskretny znak 
firmowy subtelnie nawiązuje do współpracy firmy 
Philips i Georg Jensen.

Tkanina głośnikowa Kvadrat

Głośnik jest pokryty wysokiej jakości tkaniną 
stworzoną przez wyższej klasy producenta, firmę 
Kvadrat. Piękny materiał z mieszanki wełny jest 
akustycznie przezroczysty, dzięki czemu dźwięk 
swobodnie przepływa z głośnika do pomieszczenia.

6 godzin odtwarzania

Akumulator zapewnia 6 godzin odtwarzania, a 
przyciski na głośniku dają możliwość sterowania 
głośnością. Można sparować z identycznym 
głośnikiem Philips George Jensen i cieszyć się muzyką 
w jakości stereo. Wystarczy nacisnąć przycisk 
zasilania przez 2 sekundy.

Stylowy towarzysz
Zakrzywiona forma i przyciągające wzrok, 
kontrastowe detale sprawiają, że ten głośnik jest 
naprawdę piękny. Tkanina głośnikowa Kvadrat 
ułatwia przenoszenie głośnika i wspaniale wygląda.

Łatwe parowanie urządzeń z 
technologią Bluetooth
Parowanie z urządzeniem z technologią Bluetooth 
jest łatwe, a głośnik zapamiętuje ostatnie sparowane 
urządzenie. Zasięg bezprzewodowy do 20 m, 
ładowanie głośnika za pomocą dołączonego kabla 
USB-C trwa 2 godziny.

Wewnętrzny głośnik klasy IPX7
Klasa IPX7 oznacza, że wewnętrzny przetwornik 
głośnika może być zanurzony na głębokości do 1 m 
przez maksymalnie 30 minut. Tkanina głośnikowa 
Kvadrat z domieszką wełny nie jest wodoodporna, 
ale wytrzyma niewielki deszcz.
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Dane techniczne
Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 4 W
• System dźwięku: Mono

Głośniki
• Przetwornik głośnika: 1 pełnozakresowy 

przetwornik 1,75" i 1 membrana pasywna

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 20 m
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Bezprzewodowy: Tak, parowanie TWS

Udogodnienia
• Odporność na wodę: IPX7
• Regulacja głośności: Cyfrowa w górę/dół
• Automatyczne wyłączanie zasilania
• Wbudowany mikrofon
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia
• Łatwa instalacja: Automatyczne parowanie

Moc
• Wskaźnik zasilania LED: Niebieska
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy 

(wbudowany)
• Pojemność baterii/akumulatora: 2200 mAh, 7,4 V
• Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 6 godz.
• Czas ładowania: 2 godz.

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji, 

Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały 
świat)

• Przewód: Przewód do ładowania USB

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 98 x 43 x 

131 milimetr
• Wymiary opakowania (S x G x W): 196 x 130 x 70 

mm
• Waga produktu: 0,36 kilograma
• Waga wraz z opakowaniem: 0,62 kilograma
•
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