
 

 

Philips
Boxă Bluetooth pentru 
petrecere

Bluetooth®

TANX200
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uduie pereţii cu boxa de petrecere Bluetooth cu două difuzoare de bas pentru bas 
unător! Poţi conecta o chitară şi un microfon pentru a-ţi cânta propriile melodii. Obţine 
cte luminoase de petrecere, funcţii karaoke distractive şi 14 ore de redare.

Răsunător. Fă pereţii să vibreze.
• 14 ore de redare. Sunet răsunător și puternic cu bas energic
• 2 tweetere de 2”. 2 difuzoare de bas de 5,25”
• Efecte luminoase de petrecere. Se aprind în ritmul muzicii
• 2 intrări pentru microfon și 1 intrare pentru chitară (6,3 mm)
• Funcţii pentru karaoke: ecou, comutare voce feminină/masculină, fader vocal

Arată-ţi talentul
• Rază wireless de până la 10 m
• Butoane pe boxă pentru volum, controlul muzicii și lumini
• Selectoare pe boxă pentru volumul microfonului, ecoului și chitarei

Pornește muzica
• Mâner de transport încorporat. Boxa cântărește 7,7 kg.
• Dimensiuni: 268 x 556 x 285 mm
• Asociere ușoară: apasă butonul Bluetooth
• Intrare linie și ieșire linie (3,5 mm)



 Bas antrenant
Această boxă puternică are tot ce îţi trebuie pentru 
a începe petrecerea așa cum trebuie! Cu sunet 
puternic și bas energic, antrenant, vei umple camera 
cu ritmurile preferate. Cu 14 ore de redare la o 
singură încărcare, poţi să asculţi melodii toată 
noaptea.

Luminează în ritmul muzicii
Ridică-i pe toţi în picioare și incită-i să danseze cu 
efecte luminoase de petrecere. Luminile colorate de 
pe boxe pulsează în ritmul muzicii, se aprind 
intermitent în diverse secvenţe sau rămân aprinse 
continuu.

Cântă. Redă.
Cu intrările pentru microfon și chitară (6,3 mm), poţi 
să dai petrecerii un suflu nou. Cântă pe o listă de 
piese sau interpretează-ţi propria melodie. Poţi chiar 
să estompezi vocea artistului unei melodii pe care o 
cânţi, astfel încât să se audă doar vocea ta. Efectele 
karaoke distractive îţi oferă posibilitatea de a adăuga 
ecou vocii sau de a comuta vocea de la una feminină 
la una masculină și înapoi!

Ia petrecerea cu tine
Cu mânerul de transport încorporat, poţi să redai 
muzică oriunde dorești. Ia melodiile în casa unui 
prieten. Pune boxa pe terenul de baschet. Poţi chiar 
să o asociezi cu altă boxă Philips TANX200 utilizând 
conexiunea de intrare linie de 3,5 mm.

Sunete puternice, asociere ușoară
Asocierea cu dispozitivul tău Bluetooth este simplă. 
Este suficient să apeși butonul Bluetooth și boxa este 
gata de asociere. Raza de acţiune wireless este de 10 
m.
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Repere
• Karaoke: control pentru ecou, comutator voce •
Sunet
• Caracteristici superioare sunet: digital sound 

control, Dynamic Bass Boost, Sistem Bass reflex, 
Karaoke

• Putere (RMS și THD %): 80 W (THD 1 %)
• Putere de ieșire: 160 W (maxim)

Difuzor
• Nr. de canale audio: 2,0
• Configuraţie: bi-Amp
• Tweeter: 2” x 2
• Woofer: 5,25” x 2
• Culoare: Negru
• Grilă pentru difuzor

Redare audio
• Medii de redare: MP3-USB

Conectivitate
• Line-in: 1x 3,5 mm
• Intrare microfon: 2x (6,3 mm cu control al 

volumului)
• Ieșire linie: 1x 3,5 mm
• Profiluri Bluetooth: Format transmitere: SBC, 

Streaming de muzică (A2DP), Control redare/
volum: AVRCP, Acceptă puncte multiple 
(Sincronizare multiplă)

Confort

feminină/masculină, fader vocal
• Interfaţă cu utilizatorul: LED: roșu pentru ECO și 

Standby, Tonuri audio: BT
• Controlul volumului: Comutator tactil

Afișaj
• Efect luminos boxă

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Ghid de 

iniţiere rapidă, Certificat de garanţie

Alimentare
• Sursă de alimentare c.a.: Cablu de alimentare 

(detașabil)
• Tensiune c.a. acceptată: 110-220 V (gama 

completă)
• Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
• Tip de baterie: Litiu-ion (încorporată)
• Durată de viaţă baterie: 14 h
• Mod Standby

Dimensiuni
• Greutate brută: 9,62 kg
• Greutate netă: 7,7 kg
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 268 x 556 x 

285 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

358 x 622 x 340 mm
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