
 

 

Philips
Głośnik Bluetooth

z Asystentem Google

TAPS402
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teligentna muzyka
twarzanie muzyki, najnowsze wiadomości, a nawet informacje o tym, jak długo jeszcze powinno piec 

 ciasto! Ten zasilany sieciowo inteligentny głośnik Bluetooth obsługuje usługę Google Assistant i jest 

posażony w bezprzewodową ładowarkę Qi oraz dodatkowy punkt ładowania USB.

OK Google, odtwórz moją playlistę na imprezę
• Asystent Google i sterowanie głosowe SI
• Sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi i multimediami
• Mata Qi do bezprzewodowego ładowania i port USB
• Łączność Bluetooth do muzyki i podcastów

Wygląda świetnie, brzmi znakomicie
• Czytelny, prosty wyświetlacz cyfrowy zegara
• Lampka nocna włączana przyciskiem na górze głośnika
• Obudowa z szarej tkaniny
• Dwa 1,5-calowe głośniki szerokopasmowe i wzmacniająca basy membrana bierna

Muzyka, podcasty i nie tylko
• Bezprzewodowy zasięg do 10 m
• Przyciski regulacji głośności, odtwarzania/wstrzymywania i włączania Asystenta Google
• Kompaktowa, solidna konstrukcja o wymiarach 223 x 90 x 87 mm
• Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji Google Home



 Asystent Google
Pobierz aplikację Google Home na telefon, aby 
uzyskać dostęp do muzyki, informacji i innych funkcji 
za pomocą poleceń głosowych. Możesz nawet 
używać głośnika do sterowania inteligentnymi 
urządzeniami domowymi zgodnymi z Asystentem 
Google. Mikrofony dalekiego zasięgu zapewniają, że 
Twój głos będzie słyszany z dowolnego miejsca w 
pomieszczeniu.

Uniwersalna funkcja
Duży cyfrowy wyświetlacz czasu jest doskonale 
widoczny w materiałowej obudowie tego głośnika 
Bluetooth. Przyciski sterujące znajdują się na 
błyszczącym panelu górnym, skrywającym również 
matę Qi do bezprzewodowego ładowania telefonu. 
Naciśnij ten przycisk, by włączyć Asystenta Google, 
wyregulować głośność lub rozpocząć/wstrzymać 
odtwarzanie. Dla starszych modeli telefonów 
dostępny jest port ładowania USB.

Brzmi świetnie
Dzięki dwóm 1,5-calowym głośnikom 
szerokopasmowym i wzmacniającej membranie 
biernej głośnik emituje zaskakująco potężny dźwięk i 
głębokie basy.

Pewność przez całą dobę
Dzięki funkcji nocnego oświetlenia można ją włączyć 
w środku nocy. Wystarczy nacisnąć przycisk na 
głośniku.
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Dźwięk
• Korekcja dźwięku: Technologia wOOx™
• Moc (RMS i THD %): 2 x 8 W przy 1% THD

Głośnik
• Liczba kanałów dźwiękowych: 2.0
• Pełnozakresowy: 2 x 1,5"

Zgodność
• współpraca z: Google VA

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
• Pasmo Bluetooth: 10 m (wolna przestrzeń)
• Wejście audio (3,5 mm)
• Połączenia sieciowe: Wi-Fi – 802.11 b/g/n, Wi-Fi – 

802.11 ac
• Konfiguracja sieci: Aplikacja Google Home
• Antena Wi-Fi: Wbudowane
• Ładowanie przez USB: 5 V, 1 A

Udogodnienia
• Zegar: Wyświetlacz 24-/12-godzinny
• Zegar/wersja: Cyfrowy

• Funkcje dotyczące zegara: Źródło danych zegara: 
Google, Synchronizacja czasu przez Google

• Panel sterowania: Dźwięk: BT
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED 

(wielokolorowy)
• Regulacja głośności: W górę/dół

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Zasilacz sieciowy: Wymienne wtyczki VDE i BS
• Bezprzewodowe ładowanie: Standard WPC Qi

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy, Karta 

gwarancyjna
• Skrócona instrukcja obsługi

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 223 x 87 x 

90 mm
• Waga produktu: 0,94 kg
• Wymiary opakowania (S x G x W): 265 x 123 x 

153 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 1,22 kg
•
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