
 

 

„Philips“
Belaidis garsiakalbis

5 m belaidis mikrofonas
išmanusis „Bluetooth“ siejimas
Veikia 6 val.
105 x 105 x 38 mm

TAS4405N
Dainuokite garsiai

Leiskite jiems žengti į didžiausią sceną su spalvotu „Bluetooth“ garsiakalbiu, turinčiu belaidį 
mikrofoną! Nuo dainų iki pasakojimų ir klasių pristatymų – naudodami įrašymo vienu paspaudimu 
funkciją vaikai lengvai paleis dainas. Klausysitės aiškaus garso ir mėgausitės 6 val. veikimu.

Mikrofonas visada jūsų
• Dainuokite. Sakykite. Mėkite!
• 1,5 col. viso diapazono garsiakalbis. Aiškus garsas
• Belaidis mikrofonas. Dainuokite kartu ir įrašykite į „micro S“ kortelę
• Veikia 6 val. 2,5 val. krovimas

Pasirodykite bet kur
• Paprasta kartu leisti laiką
• Lengvas nešti. Matmenys: 105 x 105 x 38 mm
• Paleidimas / pauzė, garsumo didinimas / mažinimas, įrašymo ir šaltinio mygtukai
• Iki 10 m belaidžio veikimo diapazonas

Paprasta susieti. Paprasta įkrauti.
• Išmanusis „Bluetooth“ siejimas
• Paruošiamas susieti ilgai paspaudus paleidimo / pauzės mygtuką
• USB įkrovimas. Pridedamas „Micro USB“ laidas



 Dainuokite. Sakykite. Mėkite!

Šis ypač nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis turi 
belaidį mikrofoną. Vaikai gali dainuoti kartu su 
muzika, pasakoti istorijas ar net kartu su draugais 
vaidinti paruoštas filmų scenas! Kad ir ką jie 
pasirinktų atlikti, naudodami įrašymo vienu 
paspaudimu funkciją jie lengvai išdėstys garsi takelius 
„micro SD“ kortelėje.

Paprasta kartu leisti laiką

Veikia 6 val., o visas įkrovimas trunka 2,5 val. 
Įkraunama per „micro USB“. Naudodami penkis 
aiškiai pažymėtus mygtukus vaikai lengvai paleis, 
sustabdys, valdys garsumą, perjungs šaltinį ir įrašys.

Išmanusis „Bluetooth“ siejimas

Vieną kartą ilgai paspaudus paleidimo / pauzės 
mygtuką, šis belaidis „Bluetooth“ garsiakalbis bus 
paruoštas susieti. Vos susiejus garsiakalbis prisimena 
paskutinį prietaisą, su kuriuo buvo susietas. Belaidžio 
garsiakalbio nuotolis yra 10 m.
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Garsas
• Išvesties galia (RMS): 3 W
• Išvesties galia (MAKS.): 6 W
• Garso sistema: Mono
• Žemųjų dažnių patobulinimas: „Bass reflex“
• Dažninė charakteristika: 100 Hz–20 kHz

Garsiakalbiai
• Garso kanalų skaičius: 1
• Garsiakalbio konfigūracija: Visas asortimentas
• Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 1
• Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 38 mm

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: „Micro SD“ kortelė 

(nepridedama)

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
• „Bluetooth“ diapazonas: 10 M (laisvos vietos)
• „Bluetooth“ versija: 4,2
• Mikrofonas: Belaidis mikrofonas
• veikia su „microSD“ kortele: Taip, iki 32 GB
• Laido tipas: „Micro-USB“
• DLNA standartas: Ne
• Kelių garsiakalbių jungtis: Ne

Suderinamumas
• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji 

telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesne

• Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio 
PROGRAMĖLĖS valdymas: Ne

Patogumas
• Garsumo reguliatorius: Skaitmeninis didinimas / 

mažinimas
• Mikrofonas: Išorinė, 2 x AAA šarminės 

(nepridedamos), RD diapazonas: 5 m
• Greitas įrašymas vienu spustelėjimu: Taip, į „micro 

SD“ kortelę
• Lengvas įdiegimas: Automatinis siejimas
• Integruotas mikrofonas: Ne
• Ekranas: Ne
• Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: Ne

• Šviesos efektas: Ne
• Atsparumas vandeniui: Ne

Maitinimas
• Maitinimo LED indikatorius: Žalia
• Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
• Baterijos talpa: 1 500 mAh
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 6 val.
• Įkrovimo laikas: 2,5 val.
• Įrašymo LED indikatorius: Raudona
• Maitinimo šaltinis: Ne

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

garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 105 x 105 x 

38 mm
• Nustatykite matmenis (su mikrofonu): 128,8 x 

130,7 x 38 mm

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

12,88 x 13,07 x 3,8 cm
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

5,1 x 5,1 x 1,5 in
• Svoris: 0,551 svarų
• Svoris: 0,25 kg

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

17,5 x 15,7 x 5,9 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

6,9 x 6,2 x 2,3 in
• Bendras svoris: 0,385 kg
• Bendras svoris: 0,849 svarų
• Grynasis svoris: 0,721 svarų
• Grynasis svoris: 0,327 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,128 svarų
• Pakuotės svoris: 0,058 kg
• EAN: 48 95229 10856 1
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Specifikacijos
Belaidis garsiakalbis
5 m belaidis mikrofonas išmanusis „Bluetooth“ siejimas, Veikia 6 val., 105 x 105 x 38 mm

http://www.philips.com

