Philips
S6305 BT-luidspreker,
powerbankfunctie

Bluetooth®
30 W uitgangsvermogen
20 uur afspeeltijd
Ingebouwde powerbankfunctie

TAS6305

Altijd in voor een feestje
Feest langer door met deze waterbestendige Bluetooth-luidspreker die tot 20 uur
afspeeltijd biedt. Dankzij de sterke bas kan niemand stil blijven zitten. De batterij heeft
een grote capaciteit, dus u kunt ook uw smart-apparaat opladen via de USB-poort.
20 uur afspeeltijd. Robuust en IPX7-waterbestendig.
• Waterdicht en klaar voor gebruik
• 20 uur afspeeltijd. Ingebouwde powerbankfunctie.
• Smart-apparaten opladen via USB-poort
• Audio-ingang. Verbinding maken met vrijwel elke bron
Speel uw favoriete muziek af
• 2 x 2,25" Full Range-drivers. Levendig geluid.
• Twee passieve radiatoren voor een sterke bas
• Anti-clipping-functie. Verhoog het volume zonder vervorming
• Bluetooth 5.0. Tot 20 m draadloos bereik.
• Lekker luid. Combineer voor stereo.
Bouw overal een feestje
• Meerkleurige LED-lampen flitsen op het ritme
• Afmetingen: 230 x 100 x 100 mm
• Combineer met een identieke luidspreker voor stereogeluid

TAS6305/00

S6305 BT-luidspreker, powerbankfunctie

Bluetooth® 30 W uitgangsvermogen, 20 uur afspeeltijd, Ingebouwde powerbankfunctie

Specificaties
Compatibiliteit

• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1
en Bluetooth 2.1 of hoger

Geluid

• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W
• Gemeten verbruik: 30 W
• Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers

• Luidsprekerdrivers: 2x 2,25" driver met volledig
bereik en 2 passieve radiatoren

Connectiviteit
•
•
•
•
•
•

Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
Bluetooth-versie: 5,0
Opladen via USB: 5 V, 2 A
Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
Draadloos: Ja, TWS-koppeling

Comfort

• Waterbestendig: IPX7
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen
• Volumeregeling: Digitaal omhoog/omlaag

Kenmerken
• Automatisch uitschakelen
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen

Waterdicht en klaar voor gebruik

Vermogen
•
•
•
•
•

LED-indicator voor voeding: Blauw
Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
Batterijcapaciteit: 4400 mAh, 7,4 V
Gebruikstijd van accu: 20 uur
Oplaadtijd: 6 uur

Accessoires

• 3,5mm-audiokabel
• Kabel: USB-oplaadkabel
• Meegeleverde accessoires: Snelle
installatiehandleiding, Garantiekaart, Wereldwijde
garantiekaart

Afmetingen

• Productafmetingen (b x d x h): 230 x 100 x 100 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 288 x 130 x 130
mm
• Gewicht van het product: 0,8 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,0 kg

Deze draagbare Bluetooth-luidspreker is IPX7geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen
totale onderdompeling in water tot 1 m diep
gedurende maximaal 30 minuten. U kunt dus
doorfeesten onder de douche, bij het zwembad of
zelfs ín het zwembad! Het draadloze bereik is 20 m.

20 uur afspeeltijd

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Zwart
•

De oplaadbare Li-ion-batterij van 4400 mAh biedt 20
uur afspeeltijd. U kunt ook uw smart-apparaat
opladen via de USB-poort van de luidspreker. Het
duurt 6 uur om de batterij volledig op te laden.

Lekker luid. Combineer voor stereo.

Dubbele passieve radiatoren leveren een sterke bas.
Het geluid blijft helder, zelfs bij een hoog volume.
Wilt u een nog groter feestje bouwen? Koppel de
luidspreker aan een identieke luidspreker voor
stereogeluid. LED-lampen aan beide uiteinden van de
luidspreker flitsen op de muziek.

Audio-ingang voor een gemakkelijke
aansluiting

Wilt u verbinding maken met een externe
audiobron, zoals een platenspeler of MP3-speler?
Met de audio-in-aansluiting aan de achterzijde van de
luidspreker kunt u verbinding maken met vrijwel elk
elektronisch apparaat.
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