
 

 

Philips
Trådlös högtalare

5 m trådlös mikrofon
Smart Bluetooth-hopparning
Sex timmars speltid
105 x 105 x 38 mm

TAS4405N
Sjung högt

Låt dem stå i rampljuset med den färgglada Bluetooth-högtalaren som har en trådlös 
mikrofon! Med enknappsinspelning kan barn enkelt skapa olika spår – allt från låtar till 
berättelser till presentationer. Du får klart ljud och sex timmars speltid.

Mikrofonen är din
• Sjung det. Säg det. Älska det!
• 1,5-tums fullregisterelement. Klart ljud
• Trådlös mikrofon. Sjung med och spela in på micro SD-kort
• 6 timmars speltid. 2,5 timmars laddningstid

Uppträd var som helst
• Leka på ett enkelt sätt
• Enkel att bära. Mått: 105 x 105 x 38 mm
• Knapparna spela upp/pausa, volym upp/ned, spela in och källa
• Upp till 10 m trådlös räckvidd

Lätt att parkoppla. Lätt att ladda.
• Smart Bluetooth-parning
• Klar att paras ihop med ett långt tryck på uppspelnings-/pausknappen
• USB-laddning. Mikro-USB-kabel medföljer



 Sjung det. Säg det. Älska det!

Den här ultrabärbara Bluetooth-högtalaren har en 
trådlös mikrofon. Barnen kan sjunga med till 
musiken, berätta historier eller till och med spela in 
påhittade filmsekvenser med sina vänner! Oavsett 
vad de väljer att göra kan de enkelt föreviga sina spår 
på ett micro SD-kort med en enda knapptryckning.

Leka på ett enkelt sätt

Du får 6 timmars speltid och en fullständig laddning 
tar 2,5 timmar. Laddning sker via mikro-USB. Fem 
tydligt märkta knappar gör det enkelt för barn att 
spela upp, pausa, justera volymen, byta källa och 
spela in.

Smart Bluetooth-parning

Om du trycker länge på uppspelnings-/pausknappen 
kan du para ihop den trådlösa Bluetooth-högtalaren. 
När högtalaren har parats ihop kommer den ihåg den 
senaste enheten den parades ihop med. Högtalarens 
trådlösa räckvidd är 10 m.
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Ljud
• Uteffekt (RMS): 3 W
• Uteffekt (MAX): 6 W
• Ljudsystem: Mono
• Basförbättring: Basreflex
• Frekvensåtergivning: 100 Hz–20 kHz

Högtalare
• Antal ljudkanaler: 1
• Elementkonfiguration: Fullregisters
• Antal fullregisterelement: 1
• Fullregisterelementets diameter: 38 mm

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: Micro SD-kort (medföljer 

inte)

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-räckvidd: 10 m (fri sikt)
• Bluetooth-version: 4,2
• Mikrofon: Trådlös mikrofon
• har stöd för microSD-kort: Ja, upp till 32 GB
• Kabeltyp: Mikro-USB
• DLNA-standard: Nej
• Anslutning för flera högtalare: Nej

Kompatibilitet
• Android-surfplattor och -smarttelefoner: med 

Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
• Appstyrning för smartphone/surfplatta: Nej

Bekvämlighet
• Volymkontroll: Digital upp/ned
• Mikrofon: Extern, 2 x AAA alkaliska batterier 

(medföljer inte), RF-räckvidd: 5 m
• Direkt enknappsinspelning: Ja, till micro SD-kort
• Enkel installation: Automatisk ihopparning
• Inbyggd mikrofon: Nej
• Displayskärm: Nej
• Handsfree-samtal: Nej
• Ljuseffekt: Nej
• Vattentät: Nej

Effekt
• Power LED-indikator: Grön
• Batterityp: Litiumjon (inbyggt)
• Batterikapacitet: 1 500 mAh
• Drifttid för batteri: 6 tim
• Laddningstid: 2,5 tim
• LED-indikator för inspelning: Röd
• Extra batteri: Nej

Tillbehör
• Sladd: USB-laddningskabel
• Tillbehör som medföljer: Snabbinstallationsguide, 

Säkerhets- och garantibroschyr, Garantisedel för 
hela världen

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 105 x 105 x 38 mm
• Mått (med mikrofon): 128,8 x 130,7 x 38 mm

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

12,88 x 13,07 x 3,8 cm
• Produktens mått (B x H x D): 5,1 x 5,1 x 1,5 tum
• Vikt: 0,551 lb
• Vikt: 0,25 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17,5 x 15,7 x 5,9 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

6,9 x 6,2 x 2,3 tum
• Bruttovikt: 0,385 kg
• Bruttovikt: 0,849 lb
• Nettovikt: 0,721 lb
• Nettovikt: 0,327 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,128 lb
• Taravikt: 0,058 kg
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