
 

 

Philips
Altifalante Bluetooth para 
festas

Bluetooth®

TANX200
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ime a festa com o altifalante Bluetooth para festas que inclui dois controladores de graves duplos 

ra graves potentes! Pode ligar uma guitarra e um microfone para se divertir com as suas próprias 

sicas. Desfrute de efeitos de luzes para festas, funções de karaoke divertidas e 14 horas de 

rodução.

Anime a festa.
• 14 horas de reprodução. Som alto e potente com graves amplos
• Tweeters 2 x 2". Dois diafragmas de graves de 5,25"
• Efeitos de luzes para festas. Ao ritmo da música
• 2 entradas de microfone e 1 entrada de guitarra (6,3 mm)
• Funcionalidades de karaoke: eco, alternar voz feminina/masculina, atenuador vocal

Mostre do que é capaz
• Alcance sem fios até 10 m
• Botões no altifalante para volume, controlo de música, luzes
• Seletores no altifalante para volume do microfone, eco e guitarra

Desfrute das batidas
• Pega de transporte incorporada. O altifalante pesa 7,7 kg
• Dimensões: 268 x 556 x 285 mm
• Emparelhamento fácil: basta premir o botão Bluetooth
• Entrada e saída de linha (3,5 mm)



 Graves potentes
Este altifalante potente tem tudo do que precisa para 
dar início à festa! Com som potente e graves amplos 
e fortes, vai encher a divisão com música. As 14 
horas de reprodução com um único carregamento 
permite-lhe ouvir música durante toda a noite.

Ao ritmo da música
Ponha toda a gente a dançar com efeitos de luzes 
para festas. As luzes coloridas nas colunas brilham ao 
ritmo da música, piscam de formas diferentes ou 
permanecem acesas com um brilho contínuo.

Cante. Reproduza.
As entradas de microfone e de guitarra (6,3 mm) 
permitem elevar a festa ao máximo. Cante com uma 
lista de música ou divirta-se com o seu próprio 
ritmo. Pode desvanecer as vozes de uma música que 
está a cantar, para que se ouça apenas a sua voz. Os 
efeitos divertidos do karaoke oferecem a 
possibilidade de adicionar eco às vozes ou de alterar 
os sons de voz feminina para masculina e vice-versa!

Leve a festa consigo
A pega incorporada permite reproduzir música onde 
quiser. Leve as músicas para a casa de um amigo, para 
o jogo de basquetebol. Pode até emparelhar com 
outro altifalante para festas TANX200 Philips 
utilizando a ligação em linha de 3,5 mm.

Sons amplos, emparelhamento fácil
O emparelhamento com o seu dispositivo Bluetooth 
é simples. Basta premir o botão Bluetooth e o 
altifalante está pronto para emparelhar. O alcance 
sem fios é de até 10 m.
TANX200/10

Destaques
• Karaoke: controlo eco, alternar voz feminina/ •
Som
• Melhoramento do som: controlo de som digital, 

Dynamic Bass Boost, Sistema Bass Reflex, Karaoke
• Potência (RMS e % de THD): 80 W (THD 1%)
• Potência de saída: 160 W (máximo)

Altifalante
• N.º de canais de som: 2,0
• Configuração: bi-Amp
• Tweeter: 2" x 2
• Woofer: 5,25" x 2
• Cor: Preto
• Grelha do altifalante

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: MP3-USB

Conetividade
• Entrada: 1x 3,5 mm
• Entrada de microfone: 2 x (6,3 mm com controlo 

de volume)
• Saída de linha: 1x 3,5 mm
• Perfis Bluetooth: Formato de transmissão: SBC, 

Transmissão de música (A2DP), Controlo de 
reprodução/volume: AVRCP, Suporte multiponto 
(multipares)

Funcionalidades

masculino, atenuador vocal
• Interface do utilizador: LED: vermelho para o 

modo ECO e o modo de espera, Tons de áudio: BT
• Controlo do volume: Comutador de tato

Visor
• Efeito de luzes do altifalante

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Manual de início rápido, Certificado de garantia

Potência
• Fonte de alimentação CA: Cabo de alimentação 

(amovível)
• Suporte de tensão CA: 110-220 V (gama total)
• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo de pilha/bateria: Iões de lítio (incorporada)
• Autonomia da bateria: 14 hr
• Modo de espera

Dimensões
• Peso bruto: 9,62 kg
• Peso Líquido: 7,7 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 268 x 556 x 

285 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

358 x 622 x 340 mm
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