
 

 

Philips
Bluetooth-luidspreker

met Google Assistent

TAPS402
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eel muziek af, bekijk het laatste nieuws of houd zelfs de baktijd van uw cake in de gaten! 
ze slimme Bluetooth-luidspreker met netsnoer werkt met Google Assistant en heeft 
n draadloze Qi-oplader en een extra USB-oplaadpunt.

OK Google, start mijn party-afspeellijst
• Ingebouwde Google Assistant. AI-spraakbediening
• Bedien Smart Home-apparaten én uw inhoud
• Qi-oplaadpad voor draadloos opladen. USB-poort
• Bluetooth voor muziek en podcasts

Ziet er goed uit. Klinkt geweldig.
• Duidelijke, eenvoudige digitale klokweergave
• Met nachtlampje. Druk op de knop boven op de luidspreker
• Omlijsting van grijze stof
• Twee drivers van 1,5 inch met volledig bereik. Een passieve radiator versterkt de bas

Muziek, podcasts en meer
• Draadloos bereik tot 10 m
• Knoppen voor volume, afspelen/pauzeren en Google Assistant
• Compacte, stevige constructie van 223 x 90 x 87 mm
• Eenvoudige installatie via de Google Home-app



 Google Assistent
Download de Google Home-app naar uw telefoon 
en u kunt deze Bluetooth-luidspreker vragen om 
muziek af te spelen, het laatste nieuws te zoeken, en 
nog veel meer. U kunt zelfs de luidspreker gebruiken 
om uw Google Assistant-compatibele Smart Home-
apparaten te bedienen. Dankzij microfoons met een 
ruim bereik wordt u vanuit overal in de kamer 
gehoord.

Veelzijdige functies
Een grote digitale klok gloeit achter de stof om deze 
Bluetooth-luidspreker. De bedieningstoetsen 
bevinden zich op het glanzende bovenpaneel, waar u 
ook een draadloze Qi-oplader voor uw telefoon 
vindt. Met knoppen bedient u Google Assistant, het 
volume en het afspelen/pauzeren. Voor oudere 
modellen telefoons is er een USB-oplaadpoort.

Geweldig geluid
Met twee drivers van 1,5 inch met volledig bereik en 
een passieve radiator om het basgeluid te versterken 
produceert deze luidspreker verrassend groots 
geluid.

Dag en nacht
Ook in het donker kunt u alles goed zien dankzij het 
nachtlampje: u hoeft alleen maar op de knop boven 
op de luidspreker te drukken.
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Geluid
• Geluidsverbetering: wOOx™-technologie
• Vermogen (RMS en THD %): 8 W X 2 bij 1% THD

Luidspreker
• Aantal geluidskanalen: 2.0
• Volledig bereik: 2 x 1,5 inch

Compatibiliteit
• werken met: Google VA

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
• Bereik van Bluetooth: 10 m (open ruimte)
• Audio-ingang (3,5 mm)
• Netwerkverbindingen: Wi-Fi — 802.11 b/g/n, Wi-

Fi — 802.11 ac
• Netwerkinstellingen: Google Home-app
• WiFi-antenne: Ingebouwd
• Opladen via USB: 5 V, 1 A

Comfort
• Klok: 24/12-uurs weergave
• Klok/versie: Digitaal

• Klokverbeteringen: Bron klok: Google, 
Gesynchroniseerde tijd via Google

• Gebruikersinterface: Geluiden: BT
• Schermtype: LED-display (meerkleurig)
• Volumeregeling: Omhoog/omlaag

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• AC/DC-adapter: Verwisselbare VDE- en BS-

stekker
• Draadloos opladen: WPC Qi-standaard

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Garantiekaart
• Snelstartgids

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 223 x 87 x 90 mm
• Gewicht van het product: 0,94 kg
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 265 x 123 x 153 

mm
• Gewicht (incl. verpakking): 1,22 kg
•

Specificaties
Bluetooth-luidspreker
met Google Assistent
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