
 

 

Philips
Juhtmeta kõlar

IP67 tolmu- ja veekindlus
Jõuline heli
Sisseehitatud mikrofon 
helistamiseks
Kuni 24 tundi muusikat

TAS7807W

T
ig
Ka
ka
ka
ee lärmi! Vägev heli 
aks seikluseks.

nna lemmikhelisid kaasas. Selle suure ja võimsa heliga veekindla kõlari saad kõikjale 
asa võtta. Teed pargis trenni või pidutsed laagrit üles seades? 24-tunnine esitusaeg ja 
nderihm võimaldavad kõlarit alati kaasas kanda.

Tee lärmi!
• Jõuline heli lahedas korpuses
• Kaks 71 mm elementi ja kaks 31 mm kõrgsageduskõlarit
• 24 tundi mänguaega. Pidu kestab kauem
• IP67 tolmu- ja veekindel. Valmis rokkima*

Nauditav mugavus
• Hallake hõlpsalt muusika ja muudki
• Vabakäekõned. Häälassistendi vestlusnupu aktiveerimine
• Laadige oma seadmeid. 5000 mAh akupank
• Bluetooth hulkpunkt. Ühendage mitu seadet

Naudi teelolekut
• Siduge stereoheliks. Suurem pidu
• Eemaldatav kanderihm. Viige pidu kuhu iganes
• Mõõtmed: 280x104x104 mm



 Jõuline heli

Parkidest laagriplatsideni – võtke meelepärane 
muusika kõikjale kaasa! Kaks 70 mm 
bassikõlarit ja kaks kõrgsageduskõlarit tagavad 
võimsa selge heli ning kõlar näeb ka 
suurepärane välja. Tahate veel kõvemini 
rokkida? Ühendage peo käivitamiseks 
omavahel kaks kõlarit.

24 tundi mänguaega

Naudite muusikat? See kõlar suudab teiega 
sammu pidada. Täislaetud kõlari tööaeg on 
kuni 24 tundi ning akupanga funktsioon 
võimaldab ühendatud seadmeid laadida ilma 
muusikat peatamata.

IP67 tolmu- ja veekindlus

Rajast ranna või basseini – IP67-kaitseklass 
tagab, et selle kõlari võib võtta kaasa kõikjale. 
Eemaldatav kanderihm teeb kaasaskandmise 
lihtsaks ja kuni 20 m Bluetooth-ulatus 
tähendab, et teil ei jää ükski biit vahele. Isegi kui 
teie telefon on kõlarist kaugel.

Bluetooth hulkpunkt

Kombineerige oma treeningu esitusloendeid! 
Bluetoothi mitmepunktilise ühenduvusega 
saate ühendada selle kõlariga korraga kuni kaks 
nutiseadet ja taasesitada muusikat 
kordamööda. Saabuva kõne korral võimaldab 

sisseehitatud mikrofon selle vastu võtta ilma 
telefoni kõlari küljest lahti ühendamata.

Lihtsalt seatav

Kõlari väliskorpuse nupud võimaldavad teil 
seadistada helitugevust, muusika taasesitust, 
stereoheli sidumist ja Bluetoothi. Tahate öelda 
oma telefonile, et see mängiks teatud lugu? 
Hoidke all taasesituse/peatamise nuppu, et 
vestelda häälassistendiga.

Käed-vabad helistamine

Vabakäekõned. Häälassistendi vestlusnupu 
aktiveerimine
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Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 40 W
• Väljundvõimsus (MAX): 80 W
• Helisüsteem: Stereo
• Sageduslik tundlikkus: 60 Hz - 20 KHz

Kõlarid
• Helikanalite arv: 2
• Kõlarielemendi konfiguratsioon: Täielik valik
• Täissageduselementide arv: 2
• Täissageduselemendi läbimõõt: 71 mm
• Kõrgsageduskõlarite arv: 2
• Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 31 mm
• Passiivkõlarid: 2

Ühenduvus
• Bluetooth: toetab SBC ja AAC voogedastust
• Bluetoothi versioon: 5,2
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, 

Mitmikühenduse tugi
• Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 20 m või 66 ft
• USB-laadimine: 5V, 2A
• Kaabli tüüp: USB-kaabel (tüüp A, tüüp C)
• Mikrofon: Sisseehitatud mikrofon
• DLNA standard: Ei
• Mitme kõlari ühendus
• Mitme kõlari kasutus: Stereo
• Mitme kõlari tehnoloogia: TWS

Ühilduvus
• Nutitelefoni/tahvelarvuti APP-valve: Ei

Mugavus
• Sisseehitatud mikrofon
• Helitugevuse regulaator: Üles/alla
• Automaatne väljalülitumine
• Lihtne installeerida: Automaatne paarimine
• Käed-vabad helistamine
• Kõnehaldus: Kõne vastamine/lõpetamine

• Tolmukindel
• Veekindlus: IP67
• Ekraan: Ei
• Valgusefekt: Ei

Võimsus
• Aku tüüp: Liitiumioon (sisseehitatud)
• Aku maht: 7,4 V, 5000 mAh
• Aku tööaeg: 24 h
• Laadimisaeg: 4,5 h
• Sisend: 5 V, 3 A
• Akupank: Jah, integreeritud
• Väljund: 5V, 2A

Tarvikud
• Kaabel: USB-laadimiskaabel
• Komplektis olevad tarvikud: kanderihm, Kiire 

paigaldusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Disain
• Värvus: Valge

Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 28 x 10,4 x 10,4 cm
• Kaal: 1,896 kg

Pakendi mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

31,5 x 19,5 x 15,55 cm
• Kogukaal: 2,25 kg
• Kaal pakendita: 1,896 kg
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi tüüp: Karp
• Pakendi kaal: 0,354 kg
• EAN: 48 95229 12200 0

UPC
• UPC: 8 40063 20228 3
•
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* IP67-kaitseklass tähendab, et kõlarielement on tolmukindel ja selle 
saab kuni 30 minutiks pista kuni 1 m sügavasse vette.

http://www.philips.com

