
 

 

„Philips“
Belaidis garsiakalbis

„Bluetooth®“
3 W išėjimo galia
10 val. grojimo
IPX7 atsparumas vandeniui

TAS2505B
Nušvieskite vakarėlį

Surenkite vakarėlį bet kur su šiuo kompaktišku, vandeniui atspariu garsiakalbiu, kuris šviečia 
pagal muziką. Nešdami už dirželio lengvai pernešite į norimą vietą ir veiks 10 valandų. 
Daugiau nei pakankamai iškylai parke ar vakarėlyje prie baseino!

Atsparus vandeniui ir paruoštas vakarėliui
• Tvirtas ir pasižymi IPX7 atsparumu vandeniui
• Veikia 10 val. 2,5 val. krovimas
• Pasyvieji spinduoliai. Trankūs žemieji dažniai
• 1,75 col. garsiakalbis. Energingas garsas

Muzika ar skambučiai
• „Bluetooth“. Transliuokite muziką, tinklalaides ir kt.
• Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti laisvomis rankomis
• Iki 20 m belaidžio veikimo diapazonas

Pasiimkite vakarėlį su savimi
• Pasirink savo spalvas. Parodyk savo stilių
• Įvairiaspalvės LED lemputės šviečia pagal ritmą
• Matmenys: 91,5 x 91 x 41 mm
• Nešimo dirželis



 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.

10 val. grojimo
Garsas išlieka aiškus, net jei muziką leidžiate garsiai, 
o pasyvusis skleistuvas sustiprina žemuosius dažnius. 
Jis veikia 10 val., o pilnas įkrovimas trunka 2,5 val. 
Jame yra įmontuotas mikrofonas skambučiams, o, kai 
kas nors skambina, muzika sustabdoma automatiškai.

Įvairiaspalvės LED šviesos
Pasiruoškite įjungti šviesas! Garsiakalbio grotelėse 
yra LED lemputės, kurios šviečia atsitiktinėmis 
spalvomis, kai groja muzika, ir pritemsta, kai 
sumažinate garsumą. Naudojant pridedamą nešimo 
dirželį paprasta pernešti garsiakalbį. Arba pakabinkite 
jį ant dviračio vairo.

Pasirink savo spalvas
Visada. Šis kompaktiškas „Bluetooth“ garsiakalbis gali 
būti kelių spalvų, tad galite demonstruoti savo stilių, 
kad ir kur eitumėte.
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Garsas
• Išvesties galia (RMS): 3 W
• Išvesties galia (MAKS.): 6 W
• Dažninė charakteristika: 120 Hz–18 kHz
• Garso sistema: Mono

Garsiakalbiai
• Garso kanalų skaičius: 1
• Garsiakalbio konfigūracija: Visas asortimentas
• Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 1
• Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 44 mm

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
• „Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 20 m arba 

66 ft
• „Bluetooth“ versija: 5,0
• Laido tipas: USB įkrovimo laidas (C tipas)
• DLNA standartas: Ne
• Kelių garsiakalbių jungtis: Ne

Suderinamumas
• Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio 

PROGRAMĖLĖS valdymas: Ne

Patogumas
• Lengvas įdiegimas: Automatinis siejimas
• Atsparumas vandeniui: IPX7
• Garsumo reguliatorius: Skaitmeninis didinimas / 

mažinimas
• Integruotas mikrofonas
• Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį
• Automatinis išsijungimas
• Ekranas: Ne
• Šviesos efektas

Maitinimas
• Maitinimo LED indikatorius: RGB

• Baterijos tipas: ličio (vidinė)
• Baterijos talpa: 850 mAh
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 10 val.
• Įkrovimo laikas: 2,5 val.
• Maitinimo šaltinis: Ne

Priedai
• Kabelis: USB įkrovimo laidas
• Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, 

Tarptautinės garantijos lapas, Garantinė kortelė

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

3,6 x 1,6 x 3,6 in
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

9,15 x 4,1 x 9,1 cm
• Svoris: 0,419 svarų
• Svoris: 0,19 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

12,1 x 21 x 5,5 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

4,8 x 8,3 x 2,2 in
• Bendras svoris: 0,286 kg
• Bendras svoris: 0,631 svarų
• Grynasis svoris: 0,511 svarų
• Grynasis svoris: 0,232 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės svoris: 0,119 svarų
• Pakuotės svoris: 0,054 kg
• Išdėstymo tipas: Pakabinti
• EAN: 48 95229 11102 8
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Specifikacijos
Belaidis garsiakalbis
„Bluetooth®“ 3 W išėjimo galia, 10 val. grojimo, IPX7 atsparumas vandeniui

http://www.philips.com

