
 

 

Philips
Reproduktor Bluetooth

s funkcí Google Assistant

TAPS402

In
Př
bu
As
teligentní zvuky
ehrávejte hudbu, dostávejte nejnovější zprávy nebo dokonce zjistěte, jak dlouho se ještě 
de péct dort! Tento chytrý reproduktor Bluetooth napájený ze sítě funguje s funkcí Google 
sistant a je vybaven bezdrátovou nabíječkou Qi a nabíjecím bodem USB navíc.

OK, Google, přehraj můj seznam skladeb
• Funkce Google Assistant. Hlasové ovládání AI
• Ovládejte chytrá domácí zařízení i svůj obsah
• Podložka Qi pro bezdrátové nabíjení. Port USB
• Bluetooth pro přehrávání hudby a podcastů

Vypadá skvěle. Zní skvěle.
• Jasný a jednoduchý digitální displej s hodinami
• Noční světlo. Stiskněte tlačítko v horní části reproduktoru
• Rám z šedé tkaniny
• 2x 1,5" širokopásmové reproduktory. Pasivní zářič zvýrazňuje basy

Hudba, podcasty a další
• Bezdrátový dosah až 10 m
• Tlačítka pro hlasitost, přehrávání/pozastavení a funkci Google Assistant
• Kompaktní a odolné provedení. 223 x 90 x 87 mm
• Snadné nastavení prostřednictvím aplikace Google Home



 Asistent Google
Stáhněte si do telefonu aplikaci Google Home 
a můžete požádat tento reproduktor Bluetooth, aby 
přehrál hudbu, získal nejnovější zprávy a mnoho 
dalšího. Reproduktor můžete dokonce použít 
k ovládání chytrých domácích zařízení 
kompatibilních s funkcí Google Assistant. Mikrofony 
se vzdáleným polem zajistí, že budete slyšet 
z kteréhokoli místa v místnosti.

Všestranná funkčnost
Velký displej budíku s Bluetooth zobrazuje digitální 
čas a svítí za rámem z tkaniny tohoto reproduktoru 
Bluetooth. Ovládací tlačítka jsou umístěna na lesklém 
horním panelu, kde je také schovaná nabíjecí 
podložka Qi, na které si můžete bezdrátově nabít 
svůj telefon. Stisknutím můžete spustit funkci Google 
Assistant, změnit hlasitost nebo přehrávat/
pozastavit. Pro starší telefony je k dispozici nabíjecí 
port USB.

To zní skvěle
Díky dvěma 1,5" širokopásmovým reproduktorům 
a pasivnímu zářiči pro zvýraznění basů tento vydává 
reproduktor překvapivě silný zvuk.

Ve dne v noci
Díky funkci nočního světla můžete reproduktor 
rozsvítit uprostřed noci: stačí stisknout tlačítko na 
horní straně reproduktoru.
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: Technologie wOOx™
• Výkon (RMS a THD %): 8 W x 2 při THD 1 %

Reproduktor
• Počet zvukových kanálů: 2,0
• Širokopásmový: 2 x 1,5 palce

Kompatibilita
• pracuje s funkcí: Google VA

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: 10 m 

(volný prostor)
• Vstup audio (3,5 mm)
• Síťová připojení: Wi-Fi – 802.11 b/g/n, Wi-Fi – 

802.11 ac
• Nastavení sítě: Aplikace Google Home
• Anténa Wi-Fi: Vestavěné
• Nabíjení prostřednictvím USB: 5 V, 1 A

Pohodlí
• Hodiny: 24/12hodinové zobrazení
• Hodiny/verze: Digitální
• Vylepšení hodin: Zdroj hodin: Google, 

Synchronizace času přes Google
• Uživatelské rozhraní: Zvukové tóny: BT
• Typ displeje: Displej LED (vícebarevný)
• Ovládání hlasitosti: Nahoru/Dolů

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
• Síťový adaptér: vyměnitelná zástrčka VDE a BS
• Bezdrátové dobíjení: Standardní WPC Qi

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťový adaptér, Záruční list
• Stručný návod

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 223 x 87 x 90 mm
• Hmotnost výrobku: 0,94 kg
• Rozměry balení (Š x H x V): 265 x 123 x 153 mm
• Hmotnost včetně balení: 1,22 kg
•

Specifikace
Reproduktor Bluetooth
s funkcí Google Assistant
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