
 

 

Philips
Draadloze luidspreker

Bluetooth®
20 W uitgangsvermogen
12 uur afspeeltijd

TAS5505

O
O
afs
ee
ntspan in stijl
ntspan met de Bluetooth-luidspreker die bij ieder interieur past. U krijgt 12 uur 
peeltijd en rijk geluid met een warme bas. De luidsprekerstof van wolmix zorgt voor 
n elegant tintje. Met de ingebouwde microfoon kunt u handsfree bellen.

Elegant, getextureerd design
• Vorm en functie in perfecte harmonie
• Kvadrat-luidsprekerstof. Ontworpen om geluid door te laten
• Reliëfknoppen voor volume, stereokoppeling en meer

Goede afspeelkwaliteit in iedere ruimte
• 3,15" full-range-driver. Levendig geluid
• Passieve radiatoren voor een sterke bas
• 12 uur afspeeltijd. 3,5 uur oplaadtijd
• Opening voor draagriem of -koord

Schoonheid in eenvoud
• Lekker luid. Combineer voor stereo.
• Bluetooth 5.0. Tot 20 m draadloos bereik.
• Ingebouwde microfoon voor handsfree bellen
• IPX7-geclassificeerde luidsprekerdriver. Voor gemoedsrust*
• Afmetingen: 191 x 72 x 70 mm



 Vorm en functie in harmonie

Deze luidspreker ziet er geweldig uit, waar u hem 
ook plaatst. De reliëfknoppen bieden 
afspeelbediening, Bluetooth-regeling en meer. Met 
de ingebouwde microfoon kunt u handsfree bellen. 
Ook kunt u een draagriem monteren via de opening 
in de luidspreker.

12 uur afspeeltijd

Schakel eenvoudig over van werksessie naar etentje. 
Na één keer opladen kunt u 12 uur afspelen. Het 
draadloze bereik is 20 m. Het duurt 3,5 uur om de 
luidspreker op te laden via de meegeleverde USB-C-
kabel.

Kvadrat-luidsprekerstof
Deze luidspreker is bedekt met hoogwaardige 
luidsprekerstof van topfabrikant Kvadrat. De 
prachtige wolmix is akoestisch transparant, 
waardoor het geluid ongehinderd van de luidspreker 
naar de kamer kan stromen.

Lekker luid. Combineer voor stereo.

Een passieve radiator zorgt voor een sterke bas. Het 
geluid van de 3,15" full-range driver blijft helder, zelfs 
bij een hoog volume. Wilt u uw muziek nog grootser 
laten klinken? Koppel een identieke luidspreker voor 
stereogeluid.
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Kenmerken

* De IPX7-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver tot 30 
minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot 1 m. De 
luidsprekerstof is niet waterbestendig, maar is bestand tegen een 
waterdruppel hier en daar.
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Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 20W
• Uitgangsvermogen (MAX): 40W
• Geluidssysteem: Mono
• Frequentiebereik: 20 Hz - 20 KHz

Luidsprekers
• Aantal geluidskanalen: 1
• Driverconfiguratie: Volledig bereik
• Aantal drivers met volledig bereik: 1
• Diameter driver met volledig bereik: 80 mm

Connectiviteit
• Bluetooth-versie: 5,0
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
• DLNA-norm: Nee
• Aansluiting voor meerdere luidsprekers
• Scenario met meerdere luidsprekers: Stereo
• Technologie met meerdere luidsprekers: TWS
• Type kabel: USB-oplaadkabel (type-C)

Compatibiliteit
• Bediening via app voor smartphone/tablet: Nee

Comfort
• Volumeregeling: Digitaal omhoog/omlaag
• Automatisch uitschakelen
• Waterbestendig: IPX7*
• Ingebouwde microfoon
• Handsfree bellen
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen
• Scherm: Nee
• Lichteffect: Nee

Vermogen
• Batterijtype: lithium (ingebouwd)
• Batterijcapaciteit: 3,7 V, 4800 mAh

• Gebruikstijd van accu: 12 uur
• Oplaadtijd: 3,5 uur
• Input: 5 V, 2 A
• Powerbank: Nee

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding, Garantiekaart, Wereldwijde 
garantiekaart

• Kabel: USB-oplaadkabel

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Grijs

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

19,1 x 7,2 x 7 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

7,5 x 2,8 x 2,8 inch
• Gewicht: 1,281 lb
• Gewicht: 0,581 kg

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

24,6 x 8,6 x 12,2 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,7 x 3,4 x 4,8 inch
• Brutogewicht: 1,748 lb
• Brutogewicht: 0,793 kg
• Nettogewicht: 0,628 kg
• Nettogewicht: 1,384 lb
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
• Gewicht van de verpakking: 0,165 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,364 lb
• EAN: 48 95229 10870 7

UPC
• UPC: 8 40063 20234 4
•

Specificaties
Draadloze luidspreker
Bluetooth® 20 W uitgangsvermogen, 12 uur afspeeltijd
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