
 

 

Philips
Speaker nirkabel

Bluetooth®
Daya output 30 W
Waktu pemutaran 20 jam
Fungsi power bank bawaan

TAS6305
Pesta siang dan malam

Terus berpesta lebih lama dengan speaker Bluetooth kedap air yang memberi Anda waktu 
pemutaran 20 jam. Bass yang kuat membuat semua orang tetap bergerak. Anda dapat mengisi 
daya perangkat pintar melalui port USB berkat baterai kapasitas tinggi pada speaker.

Waktu pemutaran 20 jam. Tangguh dan anti air IPX7.
• Kedap air dan siap dibawa
• Pemutaran 20 jam. Fungsi power bank bawaan
• Isi daya perangkat cerdas melalui port USB
• Audio-in. Sambungkan ke hampir semua sumber

Putar apa yang Anda suka
• 2x driver full range 2,25”. Suara menghentak
• Dua radiator pasif untuk bass yang menghentak
• Fungsi anti-klip. Putar keras tanpa distorsi
• Bluetooth 5.0 Jangkauan nirkabel hingga 20 m
• Putar dengan suara keras. Pasangkan untuk suara stereo

Berpestalah di mana saja
• Lampu LED multiwarna bersinar mengikuti irama
• Dimensi: 230x100x100 mm
• Pasangkan dengan speaker yang sama untuk mendapatkan suara stereo



 Kedap air dan siap dibawa

Speaker Bluetooth portabel ini memenuhi standar 
IPX7, yang artinya dapat tahan dalam air selama 30 
menit dalam kedalaman hingga 1 m. Anda dapat 
berpesta di kamar mandi, di tepi kolam renang atau 
bahkan di dalamnya! Jangkauan nirkabel adalah 20 m.

Waktu pemutaran 20 jam

Baterai Li-ion 4400 mAH yang dapat diisi ulang 
memberikan Anda waktu pemutaran 20 jam. Isi juga 
daya perangkat pintar Anda melalui port USB 
speaker. Daya akan terisi penuh dalam waktu 6 jam.

Putar dengan suara keras. Pasangkan 
untuk suara stereo

Radiator pasif ganda memberikan bass yang 
menghentak dan suara yang tetap jernih bahkan pada 
volume keras. Ingin pesta jadi lebih meriah? 
Pasangkan dengan speaker yang sama untuk 
mendapatkan kualitas suara stereo. Lampu LED pada 
sisi belakang masing-masing speaker akan bersinar 
dan berkedip mengikuti irama.

Audio-in untuk kemudahan koneksi
Ingin terhubung ke sumber audio eksternal seperti 
turntable atau pemutar MP3? Soket audio-in pada sisi 
belakang speaker bisa dihubungkan ke hampir semua 
perangkat elektronik.
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Kesesuaian
• Kontrol aplikasi ponsel pintar/tablet
• tablet & ponsel pintar Android: dengan Android 2.1 

dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya

Suara
• Daya output (RMS): 30W
• Daya output (MAKS): 60W
• Respons frekuensi: 100 Hz - 20 KHz
• Sistem Suara: Stereo

Pengeras suara
• Jumlah saluran suara: 2
• Konfigurasi driver: Full range
• Jumlah driver full range: 2
• Diameter driver full range: 57 mm
• Radiator pasif: 2

Konektivitas
• Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 20m
• Versi Bluetooth: 5,0
• Pengisian daya via USB: 5V, 2A
• Koneksi Audio: Line in 3,5 mm
• Standar DLNA: NO
• Koneksi multi-speaker
• Skenario multi-speaker: Stereo
• Teknologi multi-speaker: TWS
• USB: Tipe-C

Nyaman
• Anti air: IPX7
• Mudah diinstal: Penyambungan otomatis
• Kontrol volume: Tombol naik/turun digital
• Mati otomatis
• Panggilan bebas genggam
• Manajemen Panggilan: Jawab/Akhiri Panggilan
• Mikrofon terpasang

• Layar tampilan: NO
• Efek Cahaya

Daya
• Indikator LED Daya: Biru
• Jenis baterai: Lithium-ion (internal)
• Kapasitas Baterai: 4400mAh, 7,4V
• Waktu operasional dengan baterai: 20 jam
• Waktu pengisian: 6 jam
• Power bank: Y, terintegrasi

Aksesori
• Kabel audio 3,5 mm
• Kabel: kabel pengisian daya USB
• Aksesori disertakan: Panduan pemasangan cepat, 

Kartu Garansi, Pamflet Garansi Internasional

Desain dan lapisan
• Warna: Hitam

Dimensi produk
• Ukuran produk (L x T x D): 23 x 10 x 10 cm
• Ukuran produk (L x T x D): 9,1 x 3,9 x 3,9 inci
• Berat: 1,764 lb
• Berat: 0,8 kg

Dimensi kemasan
• Ukuran kemasan (L x T x D): 28,8 x 13 x 13 cm
• Ukuran kemasan (L x T x D): 11,3 x 5,1 x 5,1 inci
• Berat kotor: 2,205 lb
• Berat kotor: 1 kg
• Berat bersih: 0,8 kg
• Berat bersih: 1,764 lb
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Kotak
• Berat tara: 0,2 kg
• Berat tara: 0,441 lb
• EAN: 48 95229 10222 4
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Spesifikasi
Speaker nirkabel
Bluetooth® Daya output 30 W, Waktu pemutaran 20 jam, Fungsi power bank bawaan
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