
 

 

Philips
Trådløs høyttaler

Bluetooth®
Utgangseffekt på 30 W
20 timers avspillingstid
Innebygd strømbankfunksjon

TAS7505
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ill det du liker best, med Bluetooth-høyttaleren som ser flott ut i alle omgivelser. Du får 
 timers spilletid og fyldig lyd med varm bass. Den har en strømbankfunksjon for lading 
 telefoner, og høyttalerstoffet i ullblanding gir litt ekstra stil.

Elegant berøringsdesign
• Form og funksjon i perfekt harmoni
• Kvadrat-høyttalerstoff. Utformet for å slippe lyden gjennom
• Opphøyde knapper for volum, stereoparing med mer
• Strømbankfunksjon. Lad en mobilenhet via USB-A-inngangen

Spiller bra i større rom
• 3,57 tommers fulltonedriver
• Passive elementer for sterk bass
• 20 timers avspillingstid. 4,5 timers ladetid
• Bluetooth 5.0. Opptil 20 m trådløs rekkevidde
• Spill det høyt. Sammenkoble for stereo

Fra stue til hageterrasse
• Festesnorhull for bærerem eller snor
• IPX7-godkjent høyttalerdriver. For å få sinnsro*
• Mål: 230 x 87 x 85 mm



 Form og funksjon i harmoni

Denne Bluetooth-høyttaleren gir musikk med 
stil – fra en morgentreningsøkt til en middag på 
balkongen. Med de opphøyde knappene kan du 
styre avspilling, stereosammenkobling, 
Bluetooth med mer. Høyttalerens 
festesnorhull er praktiske hvis du vil bruke en 
bærerem.

Kvadrat-høyttalerstoff
Denne høyttaleren er dekket av et 
førsteklasses høyttalerstoff laget av 
kvalitetsprodusenten Kvadrat. Den vakre 
ullblandingen er akustisk transparent, slik at 
lyden kan gå fritt fra høyttaleren og inn i 
rommet.

20 timers avspillingstid

Du får 20 timers avspillingstid fra én lading, og 
den trådløse rekkevidden er 20 m. Det tar 4,5 
timer å lade høyttaleren via den medfølgende 
USB-C-kabelen.

Strømbankfunksjon

Det finnes en praktisk USB A-inngang på 
høyttaleren som gjør at du kan bruke 

høyttaleren til å lade en smartenhet. 
Bluetooth-sammenkobling er enkelt, og 
høyttaleren husker den siste enheten den ble 
sammenkoblet med.

Spill det høyt. Sammenkoble for stereo

Et passivt element gir sterk bass. Lyden fra 
3,57-tommers fulltonedriveren forblir klar selv 
ved høyt volum. Vil du få musikken til å høres 
enda større ut? Sammenkoble to identiske 
høyttalere for å få stereolyd.
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Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 30W
• Utgangseffekt (MAKS): 60 W
• Lydsystem: Mono
• Frekvensområde: 20 Hz–20 KHz

Høyttalere
• Antall lydkanaler: 1
• Driverkonfigurasjon: Fulltone
• Antall fulltonedrivere: 1
• Diameter på fulltonedriver: 90 mm

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-versjon: 5.0
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 20 m
• USB-lading: 5 V, 2 A
• DLNA-standard: Nei
• Tilkobling av flere høyttalere
• Scenario med flere høyttalere: Stereo
• Teknologi for flere høyttalere: TWS
• Kabeltype: USB-ladekabel (Type-C)

Kompatibilitet
• Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app: Nei

Anvendelighet
• Volumkontroll: digital opp/ned
• Automatisk nettavslag
• Enkel installering: Automatisk sammenkobling
• Vannbestandig: IPX7*
• Innebygd mikrofon: Nei
• Display: Nei
• Håndfri ringing: Nei
• Lyseffekt: Nei

Drift
• Batteritype: litium (innebygd)

• Batterikapasitet: 3,7 V / 7500 mAh
• Driftstid på batteri: 20 t
• Ladetid: 4,5 t
• Inngang: 5 V, 2 A
• Strømbank: Ja, integrert
• Utgang: 5 V, 2 A

Tilbehør
• Kabel: USB-ladekabel
• Vedlagt tilbehør: Hurtiginstallasjonsguide, 

Verdensomfattende garantihefte, Garantikort

Utforming og utseende
• Farge: Grå

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 23 x 8,7 x 8,5 cm
• Produktmål (B x H x D): 9,1 x 3,4 x 3,3 tommer
• Vekt: 1,905 lb
• Vekt: 0,864 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 27,1 x 9,8 x 13,2 cm
• Emballasjemål (B x H x D): 

10,7 x 3,9 x 5,2 tommer
• Bruttovekt: 2,474 lb
• Bruttovekt: 1,122 kg
• Nettovekt: 0,912 kg
• Nettovekt: 2,011 lb
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Eske
• Taravekt: 0,21 kg
• Taravekt: 0,463 lb
• EAN: 48 95229 10876 9

UPC
• UPC: 8 40063 20205 4
•
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* IPX7-klassifiseringen betyr at høyttalerdriveren kan senkes ned i 
vann med en dybde på 1 m i opptil 30 min. Høyttalerstoffet er ikke 
vanntett, men tåler noen regndråper.

http://www.philips.com

