
 

 

Philips
Draadloze luidspreker

IP67-bescherming tegen stof en 

water

Stevige bas
Ingebouwde microfoon voor 
oproepen
Maximaal 12 uur muziek

TAS4807W
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om in beweging! De kleine luidspreker 
et een krachtig geluid.

rfen. Rennen. Dansen. Boksen. Wat u ook in beweging brengt, deze waterbestendige luidspreker met 

ky, tweekleurig design gaat met u mee. De luidspreker heeft ondanks het compacte formaat een 

chtig geluid en wordt geleverd met een draagriem waardoor de luidspreker makkelijk is mee te 

men. Laten we gaan!

Kom in beweging!
• Kleine luidspreker. Krachtig geluid
• Twee passieve radiatoren. Krachtige bas
• 12 uur afspeeltijd. Eindeloos muziek afspelen
• Stofdicht en waterbestendig conform IP67. Klaar om te rocken*

Geniet van het gemak
• Eenvoudige bediening voor muziek en meer
• Handsfree bellen. Push-to-talk-spraakassistent activeren
• Bluetooth multipoint. Sluit meerdere apparaten aan

Geniet van waar u gaat
• Koppelen voor stereo. Ga voor groter
• Afneembare draagriem. Neem de luidspreker overal mee naartoe
• Afmetingen: 170 x 72 x 70 mm



 Kleine luidspreker. Krachtig geluid

Van parken tot campings - neem uw favoriete 
muziek overal mee naartoe! Deze draagbare 
luidspreker heeft een helder geluid en een 
krachtige bas dankzij de twee passieve 
radiatoren. Wilt u nog harder rocken? Koppel 
twee luidsprekers en laat het feest maar 
beginnen.

12 uur afspeeltijd

Wilt u blijven genieten van muziek? Deze 
luidspreker kan net zo lang doorgaan als u. Een 
volledig opgeladen luidspreker heeft tot wel 12 

uur aan afspeeltijd. Meer dan genoeg voor een 
work-out of een feestje rond het kampvuur.

IP67-bescherming tegen stof en water

Van het joggen tot het strand en het zwembad: 
De IP67-classificatie zorgt ervoor dat deze 
luidspreker overal mee naartoe kan. De 
afneembare draagriem maakt dragen 
eenvoudig en dankzij het Bluetooth-bereik tot 
20 m mist u geen enkel nummer. Zelfs als uw 
telefoon zich ver van de luidspreker bevindt.

Bluetooth multipoint
Voeg je work-outafspeellijsten samen! Met 
Bluetooth multipoint-connectiviteit kunt u tot 
twee smart-apparaten tegelijkertijd met deze 
luidspreker verbinden en om de beurt muziek 
afspelen. Als u wordt gebeld, kunt u de 
telefoon opnemen met de ingebouwde 
microfoon zonder de verbinding tussen uw 
telefoon en de luidspreker te verbreken.

Eenvoudig
Met de knoppen op de behuizing van de 
luidspreker kunt u het volume, het afspelen van 
muziek, het koppelen van stereo en de 
Bluetooth regelen. Wilt u uw telefoon een 
bepaald nummer laten afspelen? Houd de knop 
voor afspelen/pauzeren ingedrukt om met uw 
spraakassistent te praten.

Handsfree bellen

Handsfree bellen. Push-to-talk-spraakassistent 
activeren
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Kenmerken
Draadloze luidspreker
IP67-bescherming tegen stof en water Stevige bas, Ingebouwde microfoon voor oproepen, Maximaal 12 uur 
muziek
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Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 10W
• Uitgangsvermogen (MAX): 20W
• Geluidssysteem: Mono
• Frequentiebereik: 80 Hz - 20 KHz

Luidsprekers
• Aantal geluidskanalen: 1
• Driverconfiguratie: Volledig bereik
• Aantal drivers met volledig bereik: 1
• Diameter driver met volledig bereik: 45 mm
• Passieve radiators: 2

Connectiviteit
• Bluetooth: ondersteunt SBC-streaming
• Bluetooth-versie: 5,2
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Multipoint 

(Multipair)-ondersteuning
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
• Microfoon: Ingebouwde microfoon
• Type kabel: USB-kabel (type-C)
• DLNA-norm: Nee
• Aansluiting voor meerdere luidsprekers
• Scenario met meerdere luidsprekers: Stereo
• Technologie met meerdere luidsprekers: TWS

Compatibiliteit
• Bediening via app voor smartphone/tablet: Nee

Comfort
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen
• Ingebouwde microfoon
• Volumeregeling: Digitaal omhoog/omlaag
• Automatisch uitschakelen
• Handsfree bellen
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen
• Stofdicht

• Waterbestendig: IP67
• Scherm: Nee
• Lichteffect: Nee

Vermogen
• Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
• Batterijcapaciteit: 3,7 V, 4400 mAh
• Gebruikstijd van accu: 12 uur
• Oplaadtijd: 3 uur
• Input: 5 V, 2 A
• Powerbank: Nee

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

installatiehandleiding, Wereldwijde garantiekaart

Ontwerp
• Kleur: Wit

UPC
• UPC: 8 40063 20227 6

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

17 x 7 x 7,2 cm
• Gewicht: 0,492 kg

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

20,5 x 14 x 9,8 cm
• Brutogewicht: 0,74 kg
• Nettogewicht: 0,492 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
• Gewicht van de verpakking: 0,248 kg
• EAN: 48 95229 12198 0
•
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Specificaties
Draadloze luidspreker
IP67-bescherming tegen stof en water Stevige bas, Ingebouwde microfoon voor oproepen, Maximaal 12 uur 
muziek

* De IP67-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver stofdicht is en 
tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot 1 m.

http://www.philips.com

