
 

 

„Philips“
Belaidis garsiakalbis

„Bluetooth®“
4 W išėjimo galia
10 val. grojimo

TAVS300
Moderni retro išvaizda

Klausykitės savo būdu. Su šiuo „Bluetooth“ garsiakalbiu patogiai bet kurioje vietoje klausysite garso, 

sklindančio iš retro stiliaus korpuso. Galėsite klausytis 10 val., girdėti aiškų garsą ir prijungti „aux-in“ jungtį 

prie bet kurio šaltinio. Autentiška 1950-ųjų medžio ir žalvario apdaila deriniui suteikia laikui nepavaldžios 

magijos.

Retro stilius. Modernus veikimas.
• Vintažinis medinis korpusas. 1950-ųjų detalės
• Žalvarinio atspalvio reguliavimo ir garsumo reguliavimo rankenėlė
• 10 val. grojimo
• „Aux-in“. Prijunkite prie beveik bet kokio šaltinio

Pritaikytas šiandienai
• Švarus, detalus garsas. 1,75 col. viso diapazono garsiakalbis
• Pasyvusis spinduolis sustiprina žemuosius dažnius
• 4 W išėjimo galia
• Iki 10 m belaidžio veikimo diapazonas

Paprastas siejimas. Paprastas klausymas.
• Garsiakalbio mygtukai, skirti paleisti / sustabdyti, tiekti maitinimą / įjungti šaltinį, „Bluetooth“
• USB įkrovimas. Pridedamas „Micro USB“ laidas
• Matmenys: apie 111 x 53 x 88 mm
• Svoris: 275 g



 Autentiškas vintažas
Šis retro stiliaus „Bluetooth“ garsiakalbis atrodo taip, 
tarsi būtų pagamintas 1950-aisiais. Vintažinis medinis 
korpusas. Žalvarinio atspalvio garsumo reguliavimo 
rankenėlė ir garsiakalbio grotelės. To laikmečio 
apdaila, kai džiazas buvo populiarus, o rokenrolas dar 
tik populiarėjo.

10 val. grojimo
Visiškai įkrovę akumuliatorių galėsite klausytis 10 val. 
Įkrovimas trunka apie 4 val. Lengvai įkraunama 
naudojant pridedamą „micro USB“ laidą. Tiesiog 
paspaudus „Bluetooth“ mygtuką, šis garsiakalbis 
paruošiamas susieti su „Bluetooth“ prietaisu.

Aiškus garsas. Trankūs žemieji dažniai.
Nuo klasikos iki elektronikos. Tik todėl, kad 
garsiakalbis rėžia akį, nereiškia, kad jis tinkamas tik 
džiazui groti. Kad ir ką klausytumėte, su 1,75 col. viso 
diapazino garsiakalbiu girdėsite aiškų, švarų garsą. 
Pasyvusis spinduolis sustiprina žemuosius dažnius, 
girdimas malonus, žemų tonų bumbsėjimas.

Paprastas klausymas
Paleidimo / sustabdymo mygtuku garsiakalbio viršuje 
lengvai valdysite muziką, o garsumą didinsite ir 
mažinsite naudodami retro stiliaus rankenėlę. Kai 
garsiakalbis įjungtas, paspauskite įjungimo mygtuką, 
kad perjungtumėte iš vieno šaltinio į kitą. Belaidžio 
veikimo diapazonas yra 10 m: tobulai tinka tingioms 
popietėms sode ar parke.

Visa jūsų muzika. Bet koks šaltinis.
Į 3,5 mm „aux-in“ lizdą užpakalinėje garsiakalbio 
pusėje galima įjungti beveik bet kokį išorinį garso 
šaltinį. Patefono diskai, MP3 grotuvas, CD grotuvas: 
jei tik turite tinkamą laidą, galite groti visą fonoteką.
TAVS300/00

Ypatybės
Išleidimo data 2022-05-09

Versija: 7.0.2

12 NC: 8670 001 61694
EAN: 48 95229 10127 2

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Priedai
• Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, 

Tarptautinės garantijos lapas
• Kabelis: USB įkrovimo laidas

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 4W
• Garso sistema: Mono

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• „Bluetooth“ versija: 5
• Garso įvestis (3,5 mm)

Maitinimas
• Baterijos tipas: ličio polimero (integruota)
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: iki 10 val.

Suderinamumas
• kiti „Bluetooth“ įrenginiai
• veikia su: iki „iOS 10.2“, „Bluetooth 4.2“ arba 

senesnės versijos

Matmenys
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 14,5 x 9,2 x 13 cm
• Gaminio svoris: 0,275 kg
• Svoris su pakuote: 0,473 kg
• Gaminio matmenys (P x A x G): 11,05 x 5,3 x 8,75 

cm
•

Specifikacijos
Belaidis garsiakalbis
„Bluetooth®“ 4 W išėjimo galia, 10 val. grojimo

http://www.philips.com

