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Bluetooth-
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Bluetooth®

TANX200
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 helemaal los met deze Bluetooth-partyluidspreker met dubbele basdrivers voor een 
allende bas! U kunt een gitaar en microfoon aansluiten om uw eigen kunsten te laten 
ren. U krijgt feestelijke lichteffecten, leuke karaokefuncties en 14 uur afspeeltijd.

Ga helemaal los.
• 14 uur afspeeltijd. Luid en krachtig geluid met een grootse bas.
• 2 tweeters van 2 inch, 2 basdrivers van 5,25 inch
• Feestelijke lichteffecten. Lichtflitsen op de muziek.
• 2 microfooningangen en 1 gitaaringang (6,3 mm)
• Karaokefuncties: echo, schakelaar voor mannelijk/vrouwelijk stemgeluid, zangvervaging

Laat uw kunsten horen
• Draadloos bereik tot 10 m
• Knoppen op de luidspreker voor volume, muziekbediening, lampjes
• Draaiknoppen op de luidspreker voor microfoon-, echo- en gitaarvolume

Laat de muziek klinken
• Ingebouwde draaggreep. De luidspreker weegt 7,7 kg.
• Afmetingen: 268 x 556 x 285 mm
• Eenvoudig te koppelen: druk gewoon op de Bluetooth-knop
• Lijningang en lijnuitgang (3,5 mm)



 Stevige bas
Deze krachtige luidspreker heeft alles wat u nodig 
hebt om het feest op gang te brengen! Met krachtig 
geluid en een grootse, diepe bas vult u de kamer met 
beats. Eén keer opladen is goed voor 14 uur 
afspeeltijd, zodat de muziek de hele nacht blijft 
klinken.

Lichtflitsen op de muziek
Krijg alle voetjes van de vloer met feestelijke 
lichteffecten. Gekleurde lampjes op de luidsprekers 
knipperen op de muziek, flitsen in verschillende 
volgordes of blijven branden met een gelijkmatige 
gloed.

Zing het. Speel het.
Met de microfoon- en gitaaringangen (6,3 mm) 
worden feestjes nog leuker. Zing mee met een 
afspeellijst of ga helemaal op in uw eigen spel. U kunt 
zelfs de zang vervagen van een nummer dat u 
meezingt, zodat alleen uw stem te horen is. Leuke 
karaoke-effecten geven u de mogelijkheid om echo 
toe te voegen aan de zang of het stemgeluid 
mannelijk of juist vrouwelijk te laten klinken!

Neem het feestje met u mee
Dankzij de ingebouwde draaggreep kunt u overal 
muziek afspelen. Neem de luidspreker mee naar het 
huis van een vriend of zet hem naast het 
basketbalveld. U kunt de luidspreker zelfs met een 
andere Philips TANX200-partyluidspreker koppelen 
via de lijningang van 3,5 mm.

Groots geluid, eenvoudig te koppelen
Koppelen met uw Bluetooth-apparaat is eenvoudig. 
Druk gewoon op de Bluetooth-knop en de 
luidspreker is klaar voor de koppeling. Het draadloze 
bereik is 10 m.
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Kenmerken
• Karaoke: echoregeling, schakelaar voor mannelijk/
Geluid
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control, 

Dynamic Bass Boost, Bass Reflex-systeem, 
Karaoke

• Vermogen (RMS en THD %): 80 W (1% THD)
• Uitgangsvermogen: 160 W (maximaal)

Luidspreker
• Aantal geluidskanalen: 2.0
• Configuratie: Bi-amp
• Tweeter: 2" x 2
• Woofer: 5,25" x 2
• Kleur: Zwart
• Luidsprekerrooster

Audioweergave
• Media afspelen: MP3-USB

Connectiviteit
• Lijningang: 1 x 3,5 mm
• Microfooningang: 2 x (6,3 mm met volumeregeling)
• Lijnuitgang: 1 x 3,5 mm
• Bluetooth-profielen: Streaming-indeling: SBC, 

Muziek streamen (A2DP), Afspeel-/
volumeregeling: AVRCP, Multipoint (Multipair)-
ondersteuning

Comfort

vrouwelijk stemgeluid, zangvervaging
• Gebruikersinterface: LED: rood voor ECO en 

stand-by, Geluiden: BT
• Volumeregeling: Tact-schakelaar

Display
• Lichteffect op luidspreker

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Snelstartgids, Garantiecertificaat

Vermogen
• Netvoeding: Netsnoer (afneembaar)
• Geschikt voor AC-spanning: 110-220 V (volledig 

bereik)
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
• Levensduur van de batterij: 14 uur
• Stand-bymodus

Afmetingen
• Brutogewicht: 9,62 kg
• Nettogewicht: 7,7 kg
• Productafmetingen (b x d x h): 268x556x285 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

358 x 622 x 340 mm
•
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