
 

 

Philips
Głośnik Philips George 
Jensen

Bluetooth®
Moc wyjściowa 30 W
20 godzin odtwarzania
Wbudowana funkcja powerbank

TAJS50
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pocznij od kabli dzięki głośnikowi Bluetooth, który sprawia, że poczujesz się jak w domu. Zyskaj 
 godzin odtwarzania i funkcję powerbank. Wykonana z mieszanki wełny tkanina głośnika i 
lerowana stal jego górnej części idealnie uzupełniają nawet najbardziej minimalistyczne wnętrza.

Głośnik Bluetooth, pięknie wykończona konstrukcja
• Kolekcja Philips & Georg Jensen
• Elementy ze stali polerowanej Georg Jensen
• Tkanina głośnikowa Kvadrat. Stworzona, aby przepuszczać dźwięk
• 20 godzin odtwarzania. Możliwość sparowania, aby uzyskać dźwięk stereo

Świetny dźwięk zawsze przy Tobie
• W dowolnym miejscu w domu
• Wyraźny i czysty dźwięk. 2 pełnozakresowe 2,25-calowe przetworniki
• Przyciski głośności, odtwarzania/pauzy, włączania/wyłączania, parowania głośników

Mały i prosty
• Łatwe parowanie urządzeń z technologią Bluetooth. Zasięg bezprzewodowy do 20 m
• Funkcja powerbank. Ładowanie urządzeń przenośnych przez port USB-A
• 6 godzin ładowania przez USB-C
• Wymiary: ok. 299 x 100 x 98 mm



 Projekt Philips/Georg Jensen

Zaprojektowany wspólnie z firmą Georg Jensen 
kompaktowy 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.

20 godzin odtwarzania

Akumulator zapewnia 20 godzin odtwarzania, a 
zasięg bezprzewodowy wynosi do 20 m. Można 
sparować z identycznym głośnikiem Philips George 
Jensen, aby cieszyć się dźwiękiem w jakości stereo. 
Wystarczy nacisnąć przycisk parowania głośnika.

W dowolnym miejscu w domu
Dom, biuro lub przyjęcie? Kontrastowy wzór zawsze 
robi wrażenie. Tkanina głośnikowa Kvadrat ułatwia 
przenoszenie głośnika. Ładowanie za pomocą 
dołączonego kabla USB-C trwa 6 godzin.

Funkcja powerbank
Głośnik jest wyposażony w wygodny port USB-A, 
który umożliwia ładowanie urządzeń przenośnych. 
Parowanie przez Bluetooth jest proste, a głośnik 
zapamiętuje ostatnie sparowane urządzenie.
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Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): Moc znamionowa 30 W
• System dźwięku: Stereo

Głośniki
• Przetworniki głośnika: 2 pełnozakresowy 

przetwornik 2,25" i 2 membrana pasywna

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 20 m
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Ładowanie przez USB: 5 V, 2 A
• Bezprzewodowy: Tak, parowanie TWS

Udogodnienia
• Regulacja głośności: Cyfrowa w górę/dół
• Automatyczne wyłączanie zasilania
• Łatwa instalacja: Automatyczne parowanie

Moc
• Wskaźnik zasilania LED: Niebieska

• Pojemność baterii/akumulatora: 4400 mAh, 7,4 V
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy 

(wbudowany)
• Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 20 godz.
• Czas ładowania: 6 godz.
• Wejście: 5 V, 3 A

Akcesoria
• Przewód: Przewód do ładowania USB
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji, 

Broszura gwarancyjna (cały świat), Karta 
gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 299 x 100 x 

98 milimetr
• Wymiary opakowania (S x G x W): 338 x 147 x 

137 mm
• Waga produktu: 1,12 kilograma
• Waga wraz z opakowaniem: 1,73 kilograma
•

Dane techniczne
Głośnik Philips George Jensen
Bluetooth® Moc wyjściowa 30 W, 20 godzin odtwarzania, Wbudowana funkcja powerbank
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