
 

 

Philips
Bezdrátový reproduktor

Bluetooth®
Výstupní výkon 10 W
10 hodin přehrávání

TAVS500
Všechen ten jazz

Jeho vzhled vás zahřeje u srdce. A jeho zvuk vás roztančí. Tento velký reproduktor Bluetooth 
v retro stylu vám poskytne 10 hodin přehrávání, silné basy a vstup aux-in k připojení 
k jakémukoli zdroji. Autentické detaily z 50. let tomu všemu dodají nadčasové kouzlo.

Retro styl. Moderní výkon.
• Dřevěná skříň v provedení vintage. Detaily ve stylu 50. let
• Ovládací prvky a knoflík na ovládání hlasitosti v měděném odstínu
• 10 hodin přehrávání
• Vstup aux-in. Připojení téměř ke každému zdroji

Vyladěno na současnost
• Čistý a detailní zvuk. 3“ širokopásmový reproduktor
• Port funkce Bass-reflex. Plné a mocné nízké tóny
• Výstupní výkon 10 W
• Bezdrátový dosah až 10 m

Snadné párování. Snadný poslech.
• Tlačítka reproduktoru na přehrávání/pozastavení, napájení/zdroj, Bluetooth
• Nabíjení přes USB. Kabel micro USB je součástí balení.
• Rozměry: 180 x 84 x 140 mm
• Hmotnost: 940 g



 Autentický styl vintage
Tento reproduktor Bluetooth ve stylu retro vypadá 
přesně jako z 50. let. Dřevěná skříň ve zpracování 
vintage. Knoflík na ovládání hlasitosti a mřížka 
reproduktoru v měděném odstínu. Detaily z časů, 
kdy jazz kraloval a rokenrol byl v začátcích.

10 hodin přehrávání
Baterie vám zajistí 10 hodin přehrávání na plné nabití. 
Nabíjení trvá zhruba 4 hodiny a díky přiloženému 
kabelu micro USB je snadné. Pouhým stisknutím 
tlačítka Bluetooth reproduktor připravíte na 
spárování se zařízením Bluetooth.

Čistý zvuk. Výkonné basy.
Od hip-hopu po EDM. Jen proto, že reproduktor 
vypadá jako z jazzové éry, nemusí přehrávat jen jazz. 
Ať posloucháte cokoli, 3" širokopásmový 
reproduktor přináší zřetelný, detailní zvuk. Port 
funkce bass-reflex se postará o nízké tóny a krásně 
vyvážené a mocné basy.

Pohodlný poslech
Tlačítko přehrávání/pozastavení na horní části 
reproduktoru jednoduše ovládá vaši hudbu, zatímco 
ke zvýšení/snížení hlasitosti se používá knoflík ve 
stylu retro. Když je reproduktor zapnutý, stisknutím 
tlačítka napájení přepnete mezi zdroji. Bezdrátový 
dosah je 10 m: perfektní na odpoledne, kdy lenošíte 
na zahradě nebo v parku.

Veškerá vaše hudba. Jakýkoli zdroj.
3,5mm zástrčka audio vstupu na zadní straně 
reproduktoru umožňuje připojení téměř 
k jakémukoli externímu zdroji zvuku. Gramofon, 
přehrávač MP3, přehrávač CD: pokud máte správný 
kabel, můžete přehrát celou svou knihovnu.
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Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 10W
• Zvukový systém: Mono

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Verze Bluetooth: 5
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Mezinárodní záruční list, 

Stručný návod k instalaci, Kabel USB pro nabíjení 
z počítače

Rozměry
• Rozměry balení (Š x H x V): 22,5 x 13 x 17,3 cm
• Hmotnost výrobku: 0,94 kg
• Hmotnost včetně balení: 1,405 kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 18 x 8,4 x 14 cm

Spotřeba
• Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)
• Provozní doba při napájení baterií: 10 h

Kompatibilita
• jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: 

Ano
• pracuje s funkcí: operačním systémem iOS ve verzi 

až 10.2 a Bluetooth verze 4.2 nebo starší.
•

Specifikace
Bezdrátový reproduktor
Bluetooth® Výstupní výkon 10 W, 10 hodin přehrávání
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