
 

 

Philips
Głośnik bezprzewodowy

Bluetooth®
Moc wyjściowa 4 W
10 godzin odtwarzania

TAVS300
Nowoczesna muzyka w stylu 

retro
Słuchaj muzyki w dobrym stylu bez względu na miejsce dzięki głośnikowi Bluetooth stylizowanym na 

retro. Urządzenie zapewnia 10 godzin odtwarzania, czysty dźwięk i wejście AUX, do którego można 

podłączyć dowolne źródło. Oryginalne wzornictwo w stylu lat 50. XX wieku z drewna i mosiądzu 

nadaje temu urządzeniu ponadczasową magię.

Wygląd w stylu retro i nowoczesne funkcje
• Drewniana obudowa w stylu vintage i detale inspirowane wzornictwem z lat 50. XX wieku
• Elementy sterujące i pokrętło głośności w kolorze mosiądzu
• 10 godzin odtwarzania
• Wejście AUX — łatwe podłączanie do niemal dowolnego źródła

Współczesne brzmienie
• 1,75-calowy pełnozakresowy przetwornik zapewniający czysty, szczegółowy dźwięk
• Membrana bierna wzmacniająca basy
• Moc wyjściowa 4 W
• Bezprzewodowy zasięg do 10 m

Łatwość parowania i słuchania
• Przyciski na głośniku do odtwarzania/wstrzymywania, włączania zasilania / wyboru źródła, 

połączenia Bluetooth
• Ładowanie przez USB, przewód micro-USB w zestawie



 Autentyczny klasyk
Ten głośnik Bluetooth w stylu retro wygląda tak, 
jakby pochodził z lat 50. XX wieku. Klasyczna 
drewniana obudowa. Mosiężne pokrętło regulacji 
głośności i osłona głośnika. Detale z epoki, w której 
królował jazz, a rock and roll dopiero zaczynał być 
popularny.

10 godzin odtwarzania
Akumulator zapewnia 10 godzin odtwarzania po 
pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje ok. 4 
godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi 
micro USB. Wystarczy nacisnąć przycisk Bluetooth, 
aby głośnik był gotowy do sparowania z urządzeniem 
Bluetooth.

Wyraźny dźwięk i mocne basy
Od muzyki klasycznej do elektroniczną. To, że ten 
głośnik wygląda stylowo, nie oznacza, że odtwarza 
tylko jazz. Niezależnie od tego, czego słuchasz, 1,75-
calowy pełnozakresowy przetwornik zapewnia 
czysty i wyraźny dźwięk. Membrana pasywna 
wzmacnia basy, zapewniając przyjemne brzmienie 
tonów niskich.

Łatwość słuchania
Przycisk odtwarzania/wstrzymywania na głośniku 
pozwala z łatwością sterować odtwarzaniem muzyki, 
a głośność można zmieniać za pomocą pokrętła w 
stylu retro. Gdy głośnik jest włączony, wystarczy 
nacisnąć przycisk zasilania, aby przełączyć źródło. 
Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi 10 m i idealnie 
sprawdza się w ogrodzie lub parku.

Cała muzyka z dowolnego źródła
Wejście AUX 3,5 mm z tyłu głośnika umożliwia 
podłączenie niemal każdego zewnętrznego źródła 
dźwięku. Adapter, odtwarzacz MP3, odtwarzacz CD 
— jeśli masz odpowiedni przewód, możesz słuchać 
całej swojej kolekcji.
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Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji, 

Broszura gwarancyjna (cały świat)
• Przewód: Przewód do ładowania USB

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 4 W
• System dźwięku: Mono

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
• Wersja Bluetooth: 5
• Wejście audio (3,5 mm)

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-

polimerowy (wbudowany)
• Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 10 godz.

Zgodność
• inne urządzenie Bluetooth
• współpraca z: iOS w wersji 10.2, Bluetooth 4.2 lub 

starszy

Wymiary
• Wymiary opakowania (S x G x W): 14,5 × 9,2 × 13 

cm
• Waga produktu: 0,275 kilogram
• Waga wraz z opakowaniem: 0,473 kilogram
• Wymiary produktu (S x G x W): 11,05 × 5,3 × 

8,75 cm
•

Dane techniczne
Głośnik bezprzewodowy
Bluetooth® Moc wyjściowa 4 W, 10 godzin odtwarzania
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