
 

 

Philips
Głośnik bezprzewodowy

Bluetooth®
Moc wyjściowa 30 W
20 godzin odtwarzania
Wbudowana funkcja powerbank

TAS7505

P
Od
go
ład
iękna muzyka
twarzaj to, co kochasz, za pomocą głośnika Bluetooth, który zawsze świetnie się prezentuje. 20 

dzin odtwarzania i bogaty dźwięk z ciepłymi basami. Głośnik służy jako powerbank i może 
ować telefony, a tkanina głośnika wykonana z mieszanki wełny nadaje wyjątkowy styl.

Elegancka, starannie wykończona konstrukcja
• Idealna harmonia formy i funkcjonalności
• Tkanina głośnikowa Kvadrat. Stworzona, aby przepuszczać dźwięk
• Wytłaczane przyciski do sterowania głośnością, parowania do trybu stereo i innych funkcji
• Funkcja powerbank. Ładowanie urządzeń przenośnych przez port USB-A

Świetny dźwięk w dużych pomieszczeniach
• 3,57-calowy przetwornik pełnozakresowy
• Membrana pasywna zapewnia mocne basy
• 20 godzin odtwarzania. Czas ładowania: 4,5 godziny.
• Bluetooth 5.0, zasięg bezprzewodowy do 20 m
• Głośna muzyka, parowanie do trybu stereo

Od salonu po taras ogrodowy
• Otwór na smycz do paska lub przewodu
• Przetwornik klasy IPX7 zapewnia komfort psychiczny*
• Wymiary: 230 × 87 × 85 mm



 Harmonia formy i funkcjonalności

Od porannego treningu po kolację na balkonie, 
ten głośnik Bluetooth w stylowy sposób 
odtwarza muzykę. Wytłaczane przyciski 
umożliwiają sterowanie odtwarzaniem, 
parowanie stereo, włączanie funkcji Bluetooth 
i nie tylko. Otwór na smycz głośnika jest 
przydatny, gdy chcesz użyć paska do 
przenoszenia.

Tkanina głośnikowa Kvadrat
Głośnik jest pokryty wysokiej jakości tkaniną 
stworzoną przez wyższej klasy producenta, 
firmę Kvadrat. Piękny materiał z mieszanki 
wełny jest akustycznie przezroczysty, dzięki 
czemu dźwięk swobodnie przepływa z głośnika 
do pomieszczenia.

20 godzin odtwarzania

Po jednokrotnym naładowaniu akumulatora 
otrzymujemy 20 godzin odtwarzania, a zasięg 
łączności bezprzewodowej wynosi 20 m. 
Ładowanie głośnika za pomocą dołączonego 
kabla USB-C trwa 4,5 godziny.

Funkcja powerbank

Głośnik jest wyposażony w wygodny port 
USB-A, który umożliwia ładowanie urządzeń 

przenośnych. Parowanie przez Bluetooth jest 
proste, a głośnik zapamiętuje ostatnie 
sparowane urządzenie.

Głośna muzyka, parowanie do trybu 
stereo

Membrana bierna zapewnia mocne basy. 3,57-
calowy przetwornik pełnozakresowy zapewnia 
wyraźny dźwięk nawet przy wysokim poziomie 
głośności. Chcesz, aby muzyka brzmiała jeszcze 
mocniej? Sparuj z takim samym głośnikiem, aby 
uzyskać dźwięk stereo.
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Zalety
Głośnik bezprzewodowy
Bluetooth® Moc wyjściowa 30 W, 20 godzin odtwarzania, Wbudowana funkcja powerbank
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Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 30 W
• Moc wyjściowa (maksymalna): 60 W
• System dźwięku: Mono
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 KHz

Głośniki
• Liczba kanałów dźwiękowych: 1
• Konfiguracja przetwornika: Pełny asortyment
• Liczba pełnozakresowych przetworników: 1
• Średnica przetwornika pełnozakresowego: 90 mm

Możliwości połączeń
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 20 m
• Ładowanie przez USB: 5 V, 2 A
• Standard DLNA: Nie
• Podłączenie wielu głośników
• Wariant z wieloma głośnikami: Stereo
• Technologia wielu głośników: TWS
• Typ przewodu: Przewód do ładowania USB (typ C)

Zgodność
• Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub 

tabletu: Nie

Udogodnienia
• Regulacja głośności: Cyfrowa w górę/dół
• Automatyczne wyłączanie zasilania
• Łatwa instalacja: Automatyczne parowanie
• Odporność na wodę: IPX7*
• Wbudowany mikrofon: Nie
• Wyświetlacz: Nie
• Rozmowy telefoniczne z zestawem 

głośnomówiącym: Nie
• Efekt świetlny: Nie

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: litowy (wbudowany)
• Pojemność baterii/akumulatora: 3,7 V, 7500 mAh

• Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 20 godz.
• Czas ładowania: 4,5 godz.
• Wejście: 5 V, 2 A
• Power bank: Tak, zintegrowany
• Wyjście: 5 V, 2 A

Akcesoria
• Przewód: Przewód do ładowania USB
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji, 

Broszura gwarancyjna (cały świat), Karta 
gwarancyjna

Stylistyka i wykończenie
• Kolor: Szary

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

23 x 8,7 x 8,5 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

9,1 x 3,4 x 3,3 cala
• Waga: 1,905 lb
• Waga: 0,864 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

27,1 x 9,8 x 13,2 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,7 x 3,9 x 5.2 cala
• Waga brutto: 2,474 lb
• Waga brutto: 1,122 kg
• Waga netto: 0,912 kg
• Waga netto: 2,011 lb
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Waga opakowania: 0,21 kg
• Waga opakowania: 0,463 lb
• EAN: 48 95229 10876 9

UPC
• UPC: 8 40063 20205 4
•
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Dane techniczne
Głośnik bezprzewodowy
Bluetooth® Moc wyjściowa 30 W, 20 godzin odtwarzania, Wbudowana funkcja powerbank

* Klasa IPX7 oznacza, że przetwornik głośnika może być zanurzony na 
głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Tkanina głośnika nie 
jest wodoodporna, ale wytrzyma kroplę wody.

http://www.philips.com

