
 

 

Philips
Boxă wireless

Bluetooth®
Putere de ieșire de 30 W
Durată de redare de 20 ore
Funcţie integrată de acumulator 
extern

TAS6305
Petrece ziua şi noaptea

Continuă petrecerea mai mult timp cu boxa Bluetooth rezistentă la apă care îţi oferă 20 
de ore de redare. Basul puternic îi ţine pe toţi în mişcare. Îţi poţi încărca dispozitivul 
inteligent prin portul USB datorită bateriei de mare capacitate a boxei.

20 de ore de redare. Durabilă și rezistentă la apă IPX7.
• Rezistentă la apă și gata de utilizare
• Durată de redare de 20 ore. Funcţie integrată de acumulator extern
• Încarcă-ţi dispozitivele inteligente prin portul USB
• Intrare audio. Conectează-te la aproape orice sursă

Ascultă ce îţi place
• 2 difuzoare de 2,25” pentru toată gama de frecvenţe. Sunet dinamic.
• Două radiatoare pasive pentru bas puternic
• Funcţie anti-distorsiuni. Crește volumul fără nicio distorsiune
• Bluetooth 5.0. Acoperire wireless de până la 20 m.
• Redă la volum ridicat. Asociază pentru sunet stereo.

Du petrecerea oriunde
• LED-urile multicolore se aprind în ritmul muzicii
• Dimensiuni: 230x100x100 mm
• Asociaz-o cu o boxă identică pentru sunet stereo



 Rezistentă la apă și gata de utilizare

Această boxă Bluetooth portabilă are clasa IPX7 – 
ceea ce înseamnă că poate rezista la scufundarea 
completă în apă cu adâncimea de până la 1 m timp de 
până la 30 de minute. Poţi să petreci la duș, lângă 
piscină sau chiar în piscină! Raza de acoperire 
wireless este de 20 m.

Durată de redare de 20 ore

Bateria Li-ion reîncărcabilă de 4400 mAh îţi oferă un 
timp de redare de 20 de ore și îţi poţi totodată 
încărca dispozitivul inteligent prin portul USB al 
boxei. O încărcare completă a bateriei durează 6 
ore.

Redă la volum ridicat. Asociază pentru 
sunet stereo.

Radiatoarele pasive duble oferă un bas puternic, iar 
sunetul rămâne clar chiar și la volum mare. Vrei o 
petrecere și mai mare? Asociază boxa cu altă boxă 
identică pentru sunet stereo. Luminile LED din 
fiecare capăt al boxei se aprind intermitent în ritmul 
muzicii.

Intrare audio pentru conectare ușoară
Dorești să te conectezi la o sursă audio externă, 
precum un platan sau un player MP3? Mufa de intrare 
audio din spatele boxei îţi permite să conectezi 
aproape orice dispozitiv electronic.
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Compatibilitate
• Control prin aplicaţie pe smartphone/tabletă
• Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 
și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 30 W
• Putere de ieșire (MAX): 60 W
• Răspuns în frecvenţă: 100 Hz - 20 KHz
• Sistem audio: Stereo

Difuzoare
• Număr de canale de sunet: 2
• Configuraţia difuzoarelor: Gama completă
• Număr de difuzoare pentru toată gama de 

frecvenţe: 2
• Diametru difuzor pentru toată gama de frecvenţe: 

57 mm
• Radiatoare pasive: 2

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 20 m sau 

66 ft
• Versiune Bluetooth: 5.0
• Încărcare USB: 5 V, 2 A
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm
• Standard DLNA: Nu
• Conexiune pentru mai multe boxe
• Scenariu pentru mai multe boxe: Stereo
• Tehnologie pentru mai multe boxe: TWS
• USB: Tip C

Confort
• Rezistenţă la apă: IPX7
• Ușor de instalat: Asociere automată
• Controlul volumului: Creștere/reducere digitală
• Întrerupere automată
• Apelare handsfree
• Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel
• Microfon încorporat

• Ecran de afișare: Nu
• Efect luminos

Alimentare
• Indicator LED de funcţionare: Albastru
• Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)
• Capacitate baterie: 4400 mAh, 7,4 V
• Durată de funcţionare cu baterii: 20 h
• Durată de încărcare: 6 h
• Sursă de alimentare: Da, integrată

Accesorii
• Cablu de ieșire audio, 3,5 mm
• Cablu: Cablu de încărcare USB
• Accesorii incluse: Ghid de instalare rapidă, Card de 

garanţie, Certificat de garanţie internaţională

Design și finisaj
• Culoare: Negru

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 23 x 10 x 10 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 9,1 x 3,9 x 3,9 inch
• Greutate: 1,764 lb
• Greutate: 0,8 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

28,8 x 13 x 13 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

11,3 x 5.1 x 5.1 inch
• Greutate brută: 2,205 lb
• Greutate brută: 1 kg
• Greutate netă: 0,8 kg
• Greutate netă: 1,764 lb
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,2 kg
• Greutate proprie: 0,441 lb
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Specificaţii
Boxă wireless
Bluetooth® Putere de ieșire de 30 W, Durată de redare de 20 ore, Funcţie integrată de acumulator extern
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