
 

 

Philips
Boxă Bluetooth

cu Asistent Google

TAPS402

S
Re
la 
Go
unete inteligente
dă muzică, obţine cele mai recente ştiri sau află chiar cât timp mai trebuie să stea prăjitura 
cuptor! Această boxă Bluetooth inteligentă alimentată de la priză funcţionează cu Asistentul 
ogle şi include un încărcător Qi wireless şi un punct de încărcare USB suplimentar.

OK Google, redă lista de melodii pentru petrecere
• Asistent Google. Comandă vocală AI
• Controlează dispozitivele de acasă inteligente, precum și conţinutul tău
• Suport de încărcare wireless Qi. Port USB
• Bluetooth pentru muzică și podcasturi

Arată grozav. Sună minunat.
• Afișaj digital clar și simplu al ceasului
• Lumină de veghe. Atinge butonul din partea de sus a boxei
• Cadru din material textil gri
• 2 difuzoare de 1,5" pentru toată gama de frecvenţe. Radiatorul pasiv amplifică basul

Muzică, podcasturi și multe altele
• Rază wireless de până la 10 m
• Butoane pentru volum, redare/pauză și Asistentul Google
• Structură compactă, solidă. 223 x 90 x 87 mm
• Configurare ușoară prin aplicaţia Google Home



 Asistent Google
Descarcă aplicaţia Google Home pe telefon și poţi 
cere acestei boxe Bluetooth să redea muzică, să 
obţină cele mai recente știri și multe altele. Poţi chiar 
utiliza boxa pentru a controla dispozitivele 
inteligente de la locuinţă compatibile cu Asistentul 
Google. Iar cu microfoanele cu rază mare de acţiune, 
vei putea fi auzit din orice parte a camerei.

Funcţie versatilă
Un afișaj digital mare pentru oră se aprinde în spatele 
cadrului din material textil al acestei boxe Bluetooth. 
Tastele de comandă se află pe panoul superior lucios, 
care ascunde și un suport de încărcare Qi wireless 
pentru telefon. Le poţi utiliza pentru Asistentul 
Google, volum sau redare/pauză. Pentru telefoane 
mai vechi, există un port de încărcare USB.

Sunet minunat
Cu două difuzoare de 1,5" pentru toată gama de 
frecvenţe, plus un radiator pasiv care amplifică basul, 
această boxă generează un sunet surprinzător de 
puternic.

Zi și noapte
Poţi beneficia de lumină în mijlocul nopţii graţie 
funcţiei de iluminare nocturnă: apasă pur și simplu 
butonul din partea de sus a boxei.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Tehnologie 

wOOx™
• Putere (RMS și THD %): 8 W x 2 la 1 % THD

Difuzor
• Nr. de canale audio: 2.0
• Gama completă: 2 x 1,5"

Compatibilitate
• funcţionează cu: Google VA

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
• Rază de acţiune Bluetooth: 10 m (spaţiu liber)
• Intrare audio (3,5 mm)
• Conectări la reţea: Wi-Fi - 802.11 b/g/n, Wi-Fi - 

802.11 ac
• Configurare reţea: Aplicaţia Google Home
• Antenă Wi-Fi: Încorporat
• Încărcare USB: 5 V, 1 A

Confort
• Ceas: Afișaj pe 24/12 ore

• Ceas/Versiune: Digital
• Caracteristici superioare ceas: Sursa orei: Google, 

Sincronizarea orei prin Google
• Interfaţă cu utilizatorul: Tonuri audio: BT
• Tip ecran: Afișaj LED (multicolor)
• Controlul volumului: Sus/Jos

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
• Adaptor c.a./c.c.: Mufe VDE și BS interschimbabile
• Încărcare wireless: Suport Qi WPC

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor c.a./c.c., Card de 

garanţie
• Ghid de utilizare rapidă

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 223 x 87 x 

90 mm
• Greutate produs: 0,94 kg
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 265 x 123 x 

153 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,22 kg
•
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