
 

 

Philips
Bluetooth skaļrunis

ar Google asistentu

TAPS402

V
At
Blu
be
iedas skaņas
skaņojiet mūziku, uzziniet pēdējos jaunums vai pat to, cik ilgi vēl jācep kūka! Šis viedais 
etooth skaļrunis, kas darbojas ar elektrību, izmanto Google asistentu, un tajā ir iebūvēts 
zvadu Qi lādētājs un papildu USB uzlādes punkts.

OK Google, atskaņo manu ballītes skaņdarbu sarakstu
• Google asistents. AI balss vadība
• Kontrolējiet mājas viedierīces un arī saturu
• Bezvadu Qi uzlādes paliktnis. USB ports
• Bluetooth mūzikai un podkāstiem

Izskatās lieliski, skan lieliski.
• Skaidrs, vienkāršs digitālā pulksteņa displejs
• Nakts lampiņa. Nospiediet pogu skaļruņa augšpusē
• Pelēka auduma apdare
• 2 x 1,5 collu pilna diapazona skaļruņi. Pasīvais raidītājs pastiprina basu

Mūzika, podkāsti un daudz kā cita
• Bezvadu uztveršana līdz 10 m attālumā
• Skaļuma, atskaņošanas/pauzes un Google asistenta pogas
• Kompakta un stingra konstrukcija. 223 x 90 x 87 mm
• Ērta iestatīšana, izmantojot Google Home lietotni



 Google Palīgs
Lejupielādējiet tālrunī lietotni Google Home un varat 
lūgt šim Bluetooth skaļrunim atskaņot mūziku, 
saņemt jaunākās ziņas un daudz ko citu. Varat pat 
izmantot skaļruni, lai vadītu savas ar Google asistentu 
saderīgās mājas viedierīces. Ar tālās darbības 
mikrofoniem varat būt drošs, ka jūs sadzirdēs no 
jebkuras vietas telpā.

Plašas funkcijas
Aiz šī Bluetooth skaļruņa auduma pārklāja spīd liels 
digitālais laika displejs. Pogu vadības ierīces atrodas 
spīdīgajā augšējā panelī, kas slēpj arī tālruņa Qi 
bezvadu uzlādes paliktni. Nospiediet, lai sazinātos ar 
Google asistentu, regulētu skaļumu vai atskaņotu/
apturētu. Vecāku modeļu tālruņiem ir USB uzlādes 
pieslēgvieta.

Skan lieliski
Šis skaļrunis ar diviem 1,5 collu pilna diapazona 
skaļruņiem, kā arī pasīvo raidītāju, kas pastiprina 
basu, rada pārsteidzoši jaudīgu skaņu.

Dienu un nakti
Nakts lampiņas funkcija ļauj to iedegt nakts vidū — 
vienkārši nospiediet pogu skaļruņa augšpusē.
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Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: wOOx™ Technology
• Jauda (RMS un THD %): 8 W x 2, ja 1 % THD

Skaļrunis
• Skaņas kanālu skaits: 2,0
• Pilns klāsts: 2 x 1,5 collas

Saderība
• darbojas ar: Google VA

Savienojamība
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
• Bluetooth diapazons: 10 m (brīva vieta)
• Audio ieeja (3,5 mm)
• Tīkla savienojumi: Wi-Fi - 802.11 b/g/n, Wi-Fi - 

802.11 ac
• Tīkla iestatīšana: Google Home LIETOTNE
• Wi-Fi antena: Iebūvēts
• USB uzlāde: 5 V, 1 A

Lietošanas komforts
• Pulkstenis: 24/12 stundu rādījums

• Pulkstenis/versija: Digitāls
• Pulksteņa uzlabojumi: Pulksteņa avots: Google, 

Laika sinhronizācija, izmantojot Google
• Lietotāja interfeiss: Audio signāli: BT
• Displeja tips: LED displejs (daudzkrāsu)
• Skaļuma vadība: Skaļāk/klusāk

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
• AC/DC Adapteris: maināms VDE un BS spraudnis
• Bezvadu uzlādēšana: WPC Qi standarts

Piederumi
• Iekļautie piederumi: AC/DC Adapteris, Garantijas 

kartīte
• Īsa lietošanas pamācība

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 

223 x 87 x 90 mm
• Produkta svars: 0,94 kg
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 265 x 123 x 153 mm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,22 kg
•
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