Philips
Altifalante sem fios

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

Música maravilhosa
Reproduza as suas músicas favoritas com o altifalante Bluetooth que combina perfeitamente com
qualquer ambiente. Obtenha 20 horas de reprodução e som rico com graves envolventes. Inclui uma
função de bateria externa para carregar telemóveis e o tecido do altifalante à base de lã confere estilo.
Design elegante e tátil
• Forma e funcionamento em perfeita harmonia
• Tecido Kvadrat no altifalante. Desenvolvido para permitir a passagem do som
• Botões em relevo para volume, emparelhamento estéreo e muito mais
• Função de bateria externa. Carregue um telemóvel através da porta USB-A

TAS7505

Boa reprodução em divisões maiores
• Diafragma de gama total de 3,57"
• Radiador passivo para graves mais potentes
• 20 horas de tempo de reprodução. 4,5 horas de tempo de carregamento
• Bluetooth 5.0. Alcance sem fios até 20 m
• Aumente o volume. Emparelhe para ouvir em estéreo
Desde a sala de estar ao terraço do jardim
• Orifício para uma correia de transporte ou para fio
• Diafragma do altifalante com classificação IPX7. Para maior tranquilidade*
• Dimensões: 230 x 87 x 85 mm
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Destaques
Forma e funcionamento em harmonia

20 horas de reprodução

inteligente. O emparelhamento Bluetooth é
simples e o altifalante memoriza o último
dispositivo com o qual foi emparelhado.
Aumente o volume. Emparelhe para
ouvir em estéreo

Desde treinos matinais a jantares na varanda,
este altifalante Bluetooth faz música em grande
estilo. Os botões em relevo permitem-lhe
controlar a reprodução, o emparelhamento
estéreo, o Bluetooth e muito mais. O orifício
da correia do altifalante é útil se pretender
utilizar uma correia de transporte.

Obtém 20 horas de tempo de reprodução com
um único carregamento e o alcance sem fios é
de 20 m. Carregar o altifalante demora 4,5
horas, através do cabo USB-C incluído.
Função de bateria externa

Altifalante em tecido Kvadrat
Este altifalante é revestido com tecido para
altifalante de elevada qualidade, criado pelo
fabricante topo de gama Kvadrat. O fantástico
material de mistura de lã é acusticamente
transparente, o que permite que o som flua
livremente do altifalante para a sua sala.
Há uma porta USB-A útil no altifalante que lhe
permite utilizá-lo para carregar um dispositivo

Um radiador passivo proporciona graves
fortes. O som do diafragma de gama total de
3,57" mantém-se nítido mesmo com um
volume elevado. Quer aumentar ainda mais o
som da sua música? Emparelhe com um
altifalante idêntico para som estéreo.
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Especificações
Som
•
•
•
•

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

Colunas
•
•
•
•

Número de canais de som: 1
Configuração do diafragma: Gama completa
Número de diafragmas de gama total: 1
Diâmetro do diafragma de gama total: 90 mm

Conetividade
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versão Bluetooth: 5,0
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
Gama Bluetooth: Linha de visão: 20 m
Carregamento por USB: 5 V; 2 A
Norma DLNA: Não
Ligação de vários altifalantes
Cenário de vários altifalantes: Estéreo
Tecnologia de vários altifalantes: TWS
Tipo de cabo: Cabo de carregamento USB (TypeC)

Compatibilidade

•
•
•
•
•
•

Capacidade da pilha: 3,7 V, 7500 mAh
Tempo de funcionamento a bateria: 20 hr
Tempo de carga: 4,5 hr
Entrada: 5 V; 2 A
Bateria externa: Sim, integrada
Saída: 5 V; 2 A

Acessórios

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

Design e acabamento
• Cor: Cinza

Dimensões do produto

• Dimensões do produto (L x A x P):
23 x 8,7 x 8,5 cm
• Dimensões do produto (L x A x P):
9,1 x 3,4 x 3,3 polegadas
• Peso: 1,905 lb
• Peso: 0,864 kg

Dimensões da embalagem

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

• Dimensões da embalagem (L x A x P):
27,1 x 9,8 x 13,2 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
10,7 x 3,9 x 5.2 polegadas
• Peso bruto: 2,474 lb
• Peso bruto: 1,122 kg
• Peso líquido: 0,912 kg
• Peso líquido: 2,011 lb
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,21 kg
• Tara: 0,463 lb
• EAN: 48 95229 10876 9

Potência

UPC

• Controlo da aplicação no smartphone/tablet: Não

Funcionalidades

• Tipo de pilha: lítio (incorporada)

• UPC: 8 40063 20205 4
•
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* A classificação IPX7 significa que o diafragma do altifalante pode ser
submerso em até 1 metro de água durante um máximo de 30
minutos. O tecido do altifalante não é à prova de água, mas resiste a
uma ou duas gotas de água.

