
 

 

Philips
Luidspreker van Philips/
Georg Jensen

Bluetooth®
30 W uitgangsvermogen
20 uur afspeeltijd
Ingebouwde powerbankfunctie

TAJS50

T
O
afs
va
huis is waar uw muziek is
ntspan met de Bluetooth-luidspreker die u een echt thuisgevoel geeft. U krijgt 20 uur 
peeltijd en een powerbankfunctie. De luidsprekerstof van wolmix en de bovenplaat 
n gepolijst staal staan perfect in zelfs de meest minimalistische interieurs.

Bluetooth-luidspreker. Prachtig getextureerd design.
• Philips & Georg Jensen-collectie
• Georg Jensen-elementen van gepolijst staal
• Kvadrat-luidsprekerstof. Ontworpen om geluid door te laten
• 20 uur afspeeltijd. Koppelen voor stereogeluid

Overal afspeelplezier
• Overal op zijn plek
• Kraakhelder geluid. 2x 2,25" driver met volledig bereik
• Knoppen voor volume, afspelen/pauzeren, aan/uit, luidsprekerkoppeling

Klein maar fijn
• Eenvoudige Bluetooth-koppeling. Tot 20 m draadloos bereik
• Powerbankfunctie. Mobiele telefoon opladen via de USB-A-poort
• 6 uur oplaadtijd via USB-C
• Afmetingen: circa 299 x 100 x 98 mm



 Philips/Georg Jensen-design

Deze compacte Bluetooth-luidspreker, ontworpen 
in samenwerking met Georg Jensen, is eenvoudig 
maar opvallend. De bovenplaat van gepolijst staal 
contrasteert prachtig met de getextureerde 
Kvadrat-luidsprekerstof. Discrete merktekens 
verwijzen op subtiele wijze naar Philips en Georg 
Jensen.

Kvadrat-luidsprekerstof

Deze luidspreker is bedekt met hoogwaardige 
luidsprekerstof van topfabrikant Kvadrat. De 
prachtige wolmix is akoestisch transparant, 
waardoor het geluid ongehinderd van de luidspreker 
naar de kamer kan stromen.

20 uur afspeeltijd

De batterij geeft u 20 uur afspeeltijd na volledig 
opladen. Het draadloze bereik is maximaal 20 m. U 
kunt een identieke Philips/Georg Jensen-luidspreker 
koppelen om in stereo van uw muziek te genieten. 
Druk gewoon op de knop voor het koppelen van 
luidsprekers.

Overal op zijn plek
Thuis, op kantoor of bij een etentje: het 
contrasterende design maakt overal een goede 
indruk. De Kvadrat-luidsprekerstof zorgt er 
bovendien voor dat de luidspreker gemakkelijk vast 
te pakken is. Het duurt 6 uur om de luidspreker op 
te laden via de meegeleverde USB-C-kabel.

Powerbankfunctie
De luidspreker heeft een handige USB-A-poort, 
zodat u de luidspreker kunt gebruiken om een smart 
apparaat op te laden. Bluetooth-koppeling is 
eenvoudig en de luidspreker onthoudt het meest 
recent gekoppelde apparaat.
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Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): nominaal vermogen 30 

W
• Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 2x 2,25" driver met volledig 

bereik en 2 passieve radiatoren

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
• Bluetooth-versie: 5,0
• Opladen via USB: 5 V, 2 A
• Draadloos: Ja, TWS-koppeling

Comfort
• Volumeregeling: Digitaal omhoog/omlaag
• Automatisch uitschakelen
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen

Vermogen
• LED-indicator voor voeding: Blauw
• Batterijcapaciteit: 4400 mAh, 7,4 V
• Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
• Gebruikstijd van accu: 20 uur
• Oplaadtijd: 6 uur
• Input: 5 V, 3A

Accessoires
• Kabel: USB-oplaadkabel
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding, Wereldwijde garantiekaart, 
Garantiekaart

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 299 x 100 x 98 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 338 x 147 x 137 

mm
• Gewicht van het product: 1,12 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,73 kg
•

Specificaties
Luidspreker van Philips/Georg Jensen
Bluetooth® 30 W uitgangsvermogen, 20 uur afspeeltijd, Ingebouwde powerbankfunctie

http://www.philips.com

