
 

 

Philips
Draadloze luidspreker

Bluetooth®
2,5 W uitgangsvermogen
8 uur afspeeltijd
IPX7-waterbestendig

TAS1505B
Feestbeest in zakformaat

Deze Bluetooth-luidspreker is een feestbeest in zakformaat: hij is zo klein dat u hem aan 
uw pols kunt hangen! Hoewel de luidspreker klein van stuk is, produceert hij verrassend 
krachtig geluid. Ook is hij volledig waterbestendig.

Waterdicht en klaar voor gebruik
• Stevig en IPX7-waterbestendig
• 8 uur afspeeltijd. 2,5 uur oplaadtijd
• Passieve radiator. Krachtige bas
• 1,6" driver. Levendig geluid

Vul uw muziek aan met licht
• Superstabiele Bluetooth-verbinding
• Draadloos bereik tot 20 m

Neem het feestje met u mee
• Kies uw kleurencombinatie. Toon uw stijl
• Inclusief bijpassende draagriem
• Afmetingen: 78 x 64 x 64 mm



 Stevig en IPX7-waterbestendig
Deze draagbare Bluetooth-luidspreker is IPX7-
geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen 
totale onderdompeling in water tot 1 m diep 
gedurende maximaal 30 minuten. U kunt dus 
doorfeesten onder de douche, bij het zwembad of 
zelfs ín het zwembad! Het draadloze bereik is 20 m.

8 uur afspeeltijd
Het geluid blijft helder, zelfs als u muziek op een 
hoog volume afspeelt. De passieve radiator versterkt 
de bas. U krijgt 8 uur afspeeltijd en het duurt 2,5 uur 
om de batterij volledig op te laden. De Bluetooth-
verbinding is stabiel en koppeling werkt eenvoudig.

Kies uw kleurencombinatie
Doe uw eigen ding en toon uw stijl. Deze kleine 
Bluetooth-luidspreker is verkrijgbaar in 
verschillende kleurencombinaties. Dankzij de 
bijpassende draagriem kunt u de luidspreker overal 
mee naartoe nemen.
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Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2,5W
• Uitgangsvermogen (MAX): 5 W
• Frequentiebereik: 150 Hz - 18 KHz
• Geluidssysteem: Mono

Luidsprekers
• Aantal geluidskanalen: 1
• Driverconfiguratie: Volledig bereik
• Aantal drivers met volledig bereik: 1
• Diameter driver met volledig bereik: 25 mm

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
• Bluetooth-versie: 5,0
• Type kabel: USB-oplaadkabel (type-C)
• DLNA-norm: Nee
• Aansluiting voor meerdere luidsprekers: Nee

Compatibiliteit
• Bediening via app voor smartphone/tablet: Nee

Comfort
• Waterbestendig: IPX7
• Ingebouwde microfoon: Nee
• Scherm: Nee
• Handsfree bellen: Nee
• Lichteffect: Nee

Vermogen
• Batterijtype: lithium (ingebouwd)
• Batterijcapaciteit: 480mAh
• Gebruikstijd van accu: 8,0 uur
• Oplaadtijd: 2,5 uur
• Powerbank: Nee

Accessoires
• Kabel: USB-oplaadkabel
• Meegeleverde accessoires: draagriem, Snelle 

installatiehandleiding, Wereldwijde garantiekaart, 
Garantiekaart

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

6,4 x 7,8 x 6,4 cm
• Gewicht: 0,14 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10 x 18,5 x 8,2 cm
• Brutogewicht: 0,22 kg
• Nettogewicht: 0,18 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,04 kg
• Type schap: Ophanging
• EAN: 48 95229 11101 1
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Specificaties
Draadloze luidspreker
Bluetooth® 2,5 W uitgangsvermogen, 8 uur afspeeltijd, IPX7-waterbestendig
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