Philips
Altifalante sem fios

Bluetooth®
Potência de saída de 30 W
20 horas de reprodução
Função de bateria externa
incorporada

TAS6305

Festeje dia e noite
Continue a festa durante mais tempo com a coluna Bluetooth à prova de água que lhe proporciona 20
horas de tempo de reprodução. Os graves fortes mantêm toda a gente a mexer-se. Pode carregar o
seu dispositivo inteligente através da porta USB, graças à bateria de alta capacidade do altifalante.
20 horas de reprodução. Resistente e à prova de água com IPX7.
• À prova de água e pronto a utilizar
• 20 horas de tempo de reprodução. Função de bateria externa incorporada
• Carregue dispositivos inteligentes através da porta USB
• Entrada de áudio. Ligue a praticamente qualquer fonte
Reproduza as suas músicas favoritas
• Dois diafragmas de gama completa de 2,25". Som vibrante
• Dois radiadores passivos para graves fortes
• Função anti-delimitação. Aumente o volume sem distorção
• Bluetooth 5.0. Alcance sem fios até 20 m
• Aumente o volume. Emparelhe para ouvir em estéreo
Leve a festa para qualquer lugar
• As luzes LED multicolor iluminam-se ao ritmo da música
• Dimensões: 230x100x100 mm
• Emparelhe com um altifalante idêntico para obter som estéreo

TAS6305/00

Altifalante sem fios

Bluetooth® Potência de saída de 30 W, 20 horas de reprodução, Função de bateria externa incorporada

Especificações
Compatibilidade

• Controlo da aplicação no smartphone/tablet
• Tablets e smartphones Android: com Android 2.1
e Bluetooth 2.1 ou superior

Som
•
•
•
•

Potência de saída (RMS): 30 W
Potência de saída (máx.): 60 W
Frequência de resposta: 100 Hz - 20 KHz
Sistema de som: Estéreo

Colunas
•
•
•
•
•

Número de canais de som: 2
Configuração do diafragma: Gama completa
Número de diafragmas de gama total: 2
Diâmetro do diafragma de gama total: 57 mm
Radiadores passivos: 2

Conetividade
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Gama Bluetooth: Linha de visão: 20 m
Versão Bluetooth: 5,0
Carregamento por USB: 5 V; 2 A
Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
Norma DLNA: Não
Ligação de vários altifalantes
Cenário de vários altifalantes: Estéreo
Tecnologia de vários altifalantes: TWS
USB: Type-C

Funcionalidades

• Resistência à água: IPX7
• Facilidade de Instalação: Emparelhamento
automático
• Controlo do volume: Para cima/para baixo digital
• Desativação automática
• Chamadas em mãos livres
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada
• Microfone incorporado
• Ecrã de visualização: Não
• Efeito de luz

Destaques
Potência

•
•
•
•
•
•

Indicador LED de energia: Azul
Tipo de pilha: Iões de lítio (incorporada)
Capacidade da pilha: 4400 mAh, 7,4 V
Tempo de funcionamento a bateria: 20 hr
Tempo de carga: 6 hr
Bateria externa: Sim, integrada

À prova de água e pronto a utilizar

Acessórios

• Cabo de áudio de 3,5 mm
• Cabo: Cabo de carregamento USB
• Acessórios incluídos: Manual de instalação rápida,
Cartão da Garantia, Folheto de garantia mundial

Design e acabamento
• Cor: Preto

Dimensões do produto

• Dimensões do produto (L x A x P):
23 x 10 x 10 cm
• Dimensões do produto (L x A x P):
9,1 x 3,9 x 3,9 polegadas
• Peso: 1,764 lb
• Peso: 0,8 kg

Esta coluna Bluetooth portátil tem classificação
IPX7, o que significa que pode resistir à imersão total
em água até 1 m de profundidade durante até 30
minutos. Pode divertir-se no chuveiro, junto da
piscina, ou mesmo dentro da piscina! O alcance sem
fios é de 20 m.

20 horas de reprodução

Dimensões da embalagem

• Dimensões da embalagem (L x A x P):
28,8 x 13 x 13 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
11,3 x 5,1 x 5,1 polegadas
• Peso bruto: 2,205 lb
• Peso bruto: 1 kg
• Peso líquido: 0,8 kg
• Peso líquido: 1,764 lb
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,2 kg
• Tara: 0,441 lb
• EAN: 48 95229 10222 4
•

A bateria de iões de lítio recarregável de 4400 mAh
proporciona-lhe 20 horas de tempo de reprodução
e pode carregar o seu dispositivo inteligente através
da porta USB da coluna. Um carregamento completo
da bateria demora 6 horas.

Aumente o volume. Emparelhe para
ouvir em estéreo

Os radiadores passivos duplos produzem graves
fortes e o som permanece nítido mesmo com um
volume elevado. Deseja ainda mais diversão?
Emparelhe com um altifalante idêntico para obter
som estéreo. As luzes LED em cada extremidade do
altifalante piscam ao ritmo da música.

Entrada auxiliar para fácil ligação

Pretende ligar a uma fonte de áudio externa como
um prato para discos ou leitor MP3? A entrada de
áudio na parte traseira do altifalante permite-lhe ligar
a praticamente qualquer dispositivo eletrónico.
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