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Bezvadu mājas skaļrunis

Wi-Fi. Audio skanējums vairākās 

telpās

Saderīgs ar DTS Play-Fi
Darbojas ar balss asistentiem
Iebūvēts LED apgaismojums
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 bezvadu skaļrunis jau pats par sevi ir lielisks, bet apvienojumā ar citām ierīcēm tas kļūst vēl labāks. 

ienojiet to ar savu televizoru vai citiem skaļruņiem, lai iegūtu lielisku skanējumu vairākās telpās. 

ienojiet pārī, lai iegūtu stereo skanējumu, vai paplašiniet sava Philips televizora Ambilight iespējas, 

vienojot arī skaļruni.

Audio skanējums vairākās telpās un Ambilight
• DTS Play-Fi. Augstas kvalitātes audio vairākās telpās
• Bagātīga skaņa. Savienojiet pārī stereo skanējumam tajā pašā telpā
• Iebūvēts LED apgaismojums. Darbojas ar Philips Ambilight TV
• 3,5 ” zemo frekv. skaļr., 1 ” augsto frekv. skaļr., 40 W izejas jauda
• Divi pasīvie skaļruņi spēcīgiem basiem

Izsaiņojiet. Savienojiet. Baudiet
• Savienojas ar visām jūsu ierīcēm
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
• Spotify Connect. Tidal. Deezer. Tie visi ir pieejami
• Barošana ar maiņstrāvu. Izmēri: 115 x 212 x 116 mm

Mājās kā mājās
• Vairāku telpu sistēma, izmantojot Philips Sound vai lietotni Play-Fi
• Uzlabojiet jūsu viedā palīga skaļruņu skaņu



 Play-Fi. Atskaņošana vairākās telpās un 
citas funkcijas

Šis bezvadu skaļrunis ir saderīgs ar DTS Play-Fi, 
tāpēc varat vienkārši veikt sinhronizāciju ar 
citiem skaļruņiem, kas saderīgi ar Play-Fi, lai 
atskaņotu audio vairākās telpās. Ja jūsu 
Soundbar skaļrunis atbalsta Play-Fi Surround, 
jūs pat varat izmantot šo skaļruni kā daļu no 
visaptverošas skaņas sistēmas filmu vakarā.

Bagātīga skaņa. Savienojiet pārī stereo 
skanējumam
Zemo frekvenču skaļrunis, divi pasīvie skaļruņi 
un augsto frekvenču skaļrunis nodrošina 
bagātīgu skaņu ar spēcīgiem basiem un 
izteiksmīgu diskantu. Wi-Fi straumēšana 
nodrošina augstākās kvalitātes signālu un izcilu 
audio sinhronizāciju starp skaļruņiem vai 
telpām.

Plašāka skaņa viedajam skaļrunim
Lieciet ierīcēm ar iespējotu Alexa funkciju vai 
jebkurai ierīcei ar Google Assistant atskaņot 
mūziku, izmantojot skaļruni. Palieliniet skaļumu 
ballītē. Samaziniet skaļumu vēlās vakara 
stundās. Klausieties ziņas un citu saturu. Tas 
viss — ar brīvroku vadību.

Visi iecienītie straumēšanas pakalpojumi
Neatkarīgi no tā, vai straumējat tieši no Spotify 
vai piekļūstat augstas izšķirtspējas albumiem 

Tidal, izmantojot lietotni Play-Fi, šis skaļrunis 
straumē jebkuru saturu. No ballīšu 
atskaņošanas sarakstiem atpūtas telpā līdz 
podkāstiem birojā — viss jūsu iecienītais saturs 
skanēs bagātīgāk, izteiksmīgāk un skaidrāk.

Savienojas ar visām jūsu ierīcēm
Pateicoties saderībai ar Wi-Fi, Bluetooth, 
Google Chromecast un Apple AirPlay 2, varat 
straumēt iecienītāko mūziku un podkāstus 
jums vēlamajā veidā. Ja lietojat iOS ierīces, 
varat izmantot Siri, lai vadītu skaļruni ar balss 
palīdzību.

Darbojas ar Ambilight
Šis bezvadu skaļrunis ne tikai atskaņo mūziku. 
Tas darbojas arī ar Ambilight. Vienkārši 
nospiediet Ambilight saites pogu uz skaļruņa, 
lai izveidotu savienojumu ar televizoru. 
Izbaudiet izteiktāku Ambilight efektu, skatoties 
filmas, spēlējot spēles vai klausoties mūziku.
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Skaņa
• Izejas jauda: 40 W, ja kopējais harmoniskais 

kropļojums ir 1 %
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Skaļruņa pastiprinājums: Pasīvie skaļruņi x 2

Skaļrunis
• Skaņas kanālu skaits: 1,0
• Augsto frekvenču skaļrunis: 1 ” x 1
• Zemfrekvences skaļrunis: 3,5 ” x 1

Strāvas padeve
• Barošanas avots: Maiņstrāva 100–240 V 50/60 Hz
• Gaidstāves režīms

Lietošanas komforts
• Lietotāja interfeiss: Iebūvēts LED apgaismojums 

vairākās krāsās

Savienojamība
• DTS Play-Fi. Skanējums vairākās telpās
• Spotify Connect

• Chromecast built-in
• Strādā ar Alexa
• Darbojas ar Apple AirPlay 2
• Audio ieeja (3,5 mm)
• Bluetooth profili: SBC 4.0, A2DP, AVRCP
• Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
• Tīkla savienojumi: Wi-Fi - 802.11 ac, Wi-Fi - 802.11 

b/g/n
• Wi-Fi antena: Iebūvēts
• Tīkla iestatīšana: Lietotne Play-Fi

Piederumi
• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Īsa lietošanas 

pamācība, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 

115 x 212 x 116 mm
• Produkta svars: 1,8 kg
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 172 x 312 x 168 mm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,5 kg
•

TAW6205/10

Specifikācijas
Bezvadu mājas skaļrunis
Wi-Fi. Audio skanējums vairākās telpās Saderīgs ar DTS Play-Fi, Darbojas ar balss asistentiem, Iebūvēts LED 
apgaismojums

http://www.philips.com

