
 

 

Philips
Reproduktor Bluetooth na 
party

Bluetooth®

TANX100

R
Ro
mi
hla
ozjeďte party
zjeďte party jak se patří s reproduktorem Bluetooth, který vám umožní používat 
krofon! Nabízí 14 hodin přehrávání a navíc funkce karaoke a světelné efekty. Zvuk je 
sitý a silný a můžete dokonce zapojit i kytaru.

Rozjeďte party jak se patří
• 14 hodin přehrávání. Hlasitý a hutný zvuk
• Světelné efekty na party. Svítí do rytmu
• 2 vstupy pro mikrofon a 1 vstup pro kytaru (6,3 mm)
• Funkce karaoke: ozvěna, přepínač hlasu – ženský/mužský, zeslabování hlasu

Ukažte, co umíte
• 2 výškové reproduktory 2". 1 basový reproduktor 5,25"
• Bezdrátový dosah až 10 m
• Tlačítka na reproduktoru k ovládání hlasitosti, hudby a světel
• Ovladače na reproduktoru k ovládání hlasitosti mikrofonu, ozvěny a kytary

Vezměte si hudbu s sebou
• S rukojetí. Hmotnost reproduktoru 5,6 kg
• Rozměry: 268 x 385 x 285 mm
• Snadné párování: stačí stisknout tlačítko Bluetooth
• Linkový vstup a výstup (3,5 mm)



 Vezměte si hudbu s sebou
Díky hutnému zvuku a důrazným basům tento 
výkonný reproduktor naplní místnost rytmem. 
14 hodin přehrávání na jedno nabití vám umožní hrát 
hudbu celou noc.

Svítí do rytmu
S těmito úžasnými světelnými efekty roztančíte 
každého na party. Barevná světla na reproduktorech 
pulzují do rytmu, blikají v různém pořadí nebo trvale 
svítí.

Zpívejte a hrajte.
Vstupy pro mikrofon a kytaru (6,3 mm) umožňují 
uspořádat prvotřídní party. Zazpívejte si se svým 
playlistem, nebo hrajte vlastní skladby. Dokonce 
můžete zeslabit vokály skladby, se kterou zpíváte, 
takže uslyšíte pouze svůj hlas. Zábavné efekty 
karaoke vám umožní přidat ozvěnu k vokálům nebo 
přepínat mezi ženským a mužským zpěvem a zase 
zpět!

Vezměte si party s sebou
Díky rukojeti můžete hrát, kdekoli chcete. Vezměte 
si hudbu ke kamarádovi domů. Nebo na 
basketbalové hřiště. Můžete jej dokonce spárovat 
s dalším reproduktorem na party Philips TANX100 
pomocí linkového připojení 3,5 mm.

Hutný zvuk, snadné párování
Párování se zařízením Bluetooth je snadné – stačí 
stisknout tlačítko Bluetooth a reproduktor je 
připravený. Bezdrátový dosah je 10 m.
TANX100/10

Přednosti
• Karaoke: potlačení ozvěny, přepínač hlasu – 
Zvuk
• Výstupní výkon: 80 W (maximálně)
• Výkon (RMS a THD %): 40 W (1% THD)
• Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, 

Dynamic Bass Boost, systém bass reflex, Karaoke

Reproduktor
• Počet zvukových kanálů: Mono
• Konfigurace: bi-Amp
• Výškový reproduktor: 2x 2"
• Basový reproduktor: 13,3 cm (5,25")
• Barva: Černá
• Mřížka reproduktoru

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: MP3-USB

Možnosti připojení
• Linkový vstup: 1x 3,5 mm
• Vstup pro mikrofon: 2x (6,3 mm s ovládáním 

hlasitosti)
• Linkový výstup: 1x 3,5 mm
• Profily Bluetooth: Formát streamování: SBC, 

Streamování hudby (A2DP), Ovládání přehrávání/
hlasitosti: AVRCP, Podpora funkce Multipoint 
(Multipair)

Pohodlí

ženský/mužský, zeslabování hlasu
• Uživatelské rozhraní: Kontrolka LED: červená pro 

režim ECO a pohotovostní režim, Zvukové tóny: 
BT

• Ovládání hlasitosti: Vypínač Tact

Displej
• Světelné efekty reproduktoru

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Stručný 

návod k rychlému použití, Záruční list

Spotřeba
• Napájení: Napájecí kabel (odpojitelný)
• Podpora napětí AC: 110–220 V (širokopásmové)
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
• Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
• Životnost baterie: 14 h
• Pohotovostní režim

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 7,37 kg
• Čistá hmotnost: 5,6 kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

268 x 385 x 285 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 358 x 447 x 340 mm
•
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