
 

 

Philips
Trådløs højttaler til 
hjemmet

Wi-Fi. Multi-room-lyd
DTS Play-Fi-kompatibelt
Forbinder til stemmeassistenter
Indbygget LED

TAW6205
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Am
lle dine lyde. Alle rum.
nne trådløse højttaler er fantastisk alene og endnu bedre sammen med andre. Match 
n med dit TV eller andre højttalere for at få multi-room-lyd. Par til stereo. Eller gør 
bilight på dit Philips TV dybere ved også at lade højttaleren være med.

Multi-room-lyd og Ambilight
• DTS Play-Fi. Multi-room-lyd i høj kvalitet
• Fyldig lyd. Par til stereo i samme rum
• Indbygget LED-lys. Fungerer sammen med Philips Ambilight TV
• 3,5" basenhed, 1" diskantenhed, 40 W udgangseffekt
• To passive membraner giver stærk bas

Pak ud. Tilslut. Nyd
• Tilslut alle dine enheder
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
• Spotify Connect. Tidal. Deezer. Det hele er her
• Strømforsynet med vekselstrøm. Mål: 115 x 212 x 116 mm

På hjemmebane derhjemme
• Opsætning af multi-room via Philips Sound- eller Play-Fi-appen
• Forstærk lyden fra dine Smart Assistant-højttalere
• Opretter forbindelse til dine foretrukne enheder med stemmeassistent



 Play-Fi. Multi-room med mere

Denne trådløse højttaler er DTS Play-Fi-
kompatibel, så du nemt kan synkronisere med 
andre Play-Fi-kompatible højttalere for at få 
multi-room-lyd. Hvis din soundbar 
understøtter Play-Fi Surround, kan du endda 
gøre denne højttaler til en del af en ægte 
surround sound-opsætning, når du har 
filmaften.

Fyldig lyd. Par til stereo
En basenhed, to passive membraner og en 
diskantenhed kombineres for at give dig fyldig 
lyd med kraftfuld bas og funklende diskant. Wi-
Fi-streaming giver dig signaler af højeste 
kvalitet og sikrer, at lyden synkroniseres 
perfekt mellem højttalere eller rum.

Større lyd til smart-højttaler
Bed Alexa-aktiverede enheder eller enhver 
enhed, der har Google Assistant, om at afspille 
musik via højttaleren. Skru op for lyden, så 
festen kan komme i gang. Skru ned sent om 
aftenen. Få nyhederne og meget mere. Alt 
sammen fuldstændig håndfrit.

Alle dine streamingtjenester
Uanset om du streamer direkte fra Spotify 
eller bruger Play-Fi-appen til at få adgang til 
albums med høj opløsning på Tidal, streamer 

denne højttaler det hele. Fra festspillelister i 
loungen til podcasts på kontoret – alt, hvad du 
elsker, lyder fyldigere, dybere og klarere.

Tilslut alle dine enheder
Med Wi-Fi-, Bluetooth-, Google Chromecast- 
og Apple AirPlay 2-kompatibilitet kan du 
streame din yndlingsmusik og podcasts, præcis 
som du vil. Hvis du bruger iOS-enheder, kan du 
bruge Siri til at betjene højttaleren med din 
stemme.

Fungerer med Ambilight
Denne trådløse højttaler kan ikke kun afspille 
musik. Den kan også give dig Ambilight. Du skal 
blot trykke på Ambilight-knappen på 
højttaleren for at oprette forbindelse til dit TV. 
Nyd en dybere Ambilight-effekt, mens du ser 
film eller spiller, eller mens du lytter til musik.
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Lyd
• Udgangseffekt (MAX): 80 W
• Udgangseffekt (RMS): 40W
• Samlet harmonisk forvrængning: 10 %
• Frekvenskurve: 20 - 20k Hz
• Lydstyrke: op/ned

Højttalere
• Enhedskonfiguration: To-vejs
• Antal lydkanaler: 1.0
• Antal diskantenheder: 1
• Diameter på diskantenhed: 1"
• Antal basenheder: 1
• Diameter på bashøjttaler: 3,5"
• Passive membraner: 2

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutning af flere højttalere
• Scenarie med flere højttalere: Stereo, Surround, 

Gruppering
• Teknologi med flere højttalere: Multi-room med 

DTS Play-Fi
• Intelligent hjem: Spotify Connect, Indbygget 

Chromecast, Fungerer sammen med Hey Google, 
Fungerer sammen med Alexa, Fungerer sammen 
med Apple AirPlay 2

• Lyd ind: Ja, 1 x 3,5 mm
• Bluetooth
• Bluetooth-version: 4,2
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, 

Streamingformat: SBC
• Wi-fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Bluetooth-område: Rækkevidde, 20 m eller 66 fod
• Wi-Fi-antenne: Indbygget
• Netværksopsætning: Play-Fi APP
• DLNA-standard: Nej

Kompatibilitet
• Appstyring til smartphone/tablet

Komfort
• Brugerflade: Indbygget LED: flere farver
• Lyseffekt
• Indbygget mikrofon: 0
• Håndfrie opkald: Nej

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Standby
• Strømforbrug: 30 W
• Semi-standby strømforbrug: 6 W
• Strømbank: Nej

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, 

Globalt garantibevis

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 11,5 x 21,2 x 11,6 cm
• Vægt: 1,79 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 17 x 31,5 x 16,9 cm
• Bruttovægt: 2,465 kg
• Nettovægt: 1,79 kg
• Taravægt: 0,675 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Type af hyldeplacering: Stående
• EAN: 48 95229 10985 8
•
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