„Philips“
Belaidis garsiakalbis

„Bluetooth®“
2,5 W išėjimo galia
8 val. grojimo
IPX7 atsparumas vandeniui

TAS1505B

Vakarėlis kišenėje
Įsidėkite vakarėlį į kišenę su „Bluetooth“ garsiakalbiu, kuris yra pakankamai mažas, kad
galėtų kabėti ant riešo! Mažutis garsiakalbis yra visiškai nelaidus vandeniui ir, atsižvelgiant į
dydį, skleidžia stebėtinai energingą garsą.
Atsparus vandeniui ir paruoštas kelionei
• Tvirtas ir pasižymi IPX7 atsparumu vandeniui
• Veikia 8 val. 2,5 val. krovimas
• Pasyvieji spinduoliai. Trankūs žemieji dažniai
• 1,6 col. garsiakalbis. Energingas garsas
Apšvieskite muziką
• Stiprus „Bluetooth“ ryšys
• Iki 20 m belaidžio veikimo diapazonas
Pasiimkite vakarėlį su savimi
• Pasirink savo spalvas. Parodyk savo stilių
• Pridedamas priderintas nešimo dirželis
• Matmenys: 77 x 62 x 62 mm
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Belaidis garsiakalbis

„Bluetooth®“ 2,5 W išėjimo galia, 8 val. grojimo, IPX7 atsparumas vandeniui

Specifikacijos
Garsas

Ypatybės

• Išvesties galia (RMS): 2,5 W
• Garso sistema: Mono

• Baterijos talpa: 480 mAh
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.
• Įkrovimo laikas: 2,5 val.

Garsiakalbiai

Priedai

• Garsiakalbiai: 1,6 col. viso diapazono

Prijungimo galimybė

• „Bluetooth“ profiliai: A2DP
• „Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 20 m arba
66 ft
• „Bluetooth“ versija: 5,0
• Laido tipas: USB įkrovimo laidas (C tipas)

Patogumas

• Atsparumas vandeniui: IPX7

Maitinimas

• Baterijos tipas: ličio (vidinė)

• Kabelis: USB įkrovimo laidas
• Pridedami priedai: nešiojimo dirželis, Trumpa
instrukcija, Tarptautinės garantijos lapas, Garantinė
kortelė

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Matmenys

• Gaminio matmenys (P x A x G): 77 x 62 x 62 mm
• Gaminio svoris: 0,14 kg
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 100 x 82 x 185
mm
• Svoris su pakuote: 0,22 kg
•
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Tvirtas ir pasižymi IPX7 atsparumu
vandeniui

Šis nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis įvertintas
IPX7 atsparumu. Tai reiškia, kad jį galima visiškai
panardinti į vandenį iki 1 m gylyje iki 30 min. Galite
šėlti duše, prie baseino ar net baseine! Belaidžio
veikimo diapazonas yra 20 m.

8 val. grojimo

Garsas išlieka aiškus, net jei muzika groja garsiai, o
pasyvieji spinduoliai sustiprina žemuosius dažnius.
Veikia 8 valandas, o pilnas įkrovimas trunka 2,5 val.
„Bluetooth“ ryšys veikia stabiliai, o siejimas paprastas.

Pasirink savo spalvas

Always do you. Šis mažas „Bluetooth“ garsiakalbis
gali būti kelių spalvų, kad parodytumėte savo stilių. Su
priderintu nešimo dirželiu lengvai nešinės garsiakalbį,
kad ir kur eitumėte.

