
 

 

Philips
Trådløs høyttaler til 
hjemmet

Wi-Fi. Lyd i flere rom
DTS Play-Fi-kompatibel
Kompatibel med taleassistenter
Innebygd LED

TAW6205
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Ell
lle lyder. Alle rom.
nne trådløse høyttaleren er flott for seg selv, og enda bedre med andre. Kombiner den 
d TV-en eller andre høyttalere for å få flott lyd i flere rom. Sammenkoble for stereo. 

er gjør Ambilight til Philips-TV-en mer fengende ved å la høyttaleren også være med.

Flerromslyd og Ambilight
• DTS Play-Fi. Lyd av høy kvalitet i flere rom
• Fyldig lyd. Sammenkoble for stereo i samme rom
• Innebygd LED-lampe. Fungerer med Philips Ambilight-TV
• 3,5" basshøyttaler, 1" diskanthøyttaler, 40 W utgangseffekt
• To passive elementer for kraftig bass

Monter. Tilkoble. Nyt
• Kobler til alle enhetene dine
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
• Spotify Connect. Tidal. Deezer. Alt er her
• Strømdrevet. Mål: 115 x 212 x 116 mm

Som hjemme i hjemmet
• Oppsett for flere rom via Philips Sound- eller DTS Play-Fi-appen
• Forsterker lyden fra smartassistenthøyttalerne
• Kompatibel med favorittenhetene dine med taleassistent



 DTS Play-fi. Flere rom og mer

Denne trådløse høyttaleren er DTS Play-Fi-
kompatibel, slik at du enkelt kan synkronisere 
med andre DTS Play-Fi-kompatible høyttalere 
for lyd i flere rom. Hvis lydplanken din støtter 
DTS Play-Fi Surround, kan du til og med gjøre 
denne høyttaleren til en del av et ekte 
surroundlydoppsett på filmkvelden.

Fyldig lyd. Sammenkoble for stereo
En basshøyttaler, to passive elementer og en 
diskanthøyttaler gir deg fyldig lyd med kraftig 
bass og gnistrende diskant. Wi-Fi-strømming 
gir deg signaler av høyeste kvalitet og sikrer at 
lyden synkroniseres perfekt mellom høyttalere 
eller rom.

Større lyd for smarthøyttaler
Spør Alexa-aktiverte enheter, eller en hvilken 
som helst enhet som har Google Assistant, om 
å spille musikk gjennom høyttaleren. Skru opp 
volumet for en fest. Skru det ned sent på 
kvelden. Få nyhetene og mye mer. Alt helt 
håndfritt.

Alle dine strømmetjenester
Enten du strømmer direkte fra Spotify eller får 
tilgang til høyoppløsningsalbum på Tidal via 
DTS Play-Fi-appen, strømmer denne 

høyttaleren alt. Alt du liker, fra spillelister for 
fester til podkaster på kontoret, vil høres 
rikere, dypere og klarere ut.

Kobler til alle enhetene dine
Med Wi-Fi-, Bluetooth-, Google Chromecast- 
og Apple AirPlay 2-kompatibilitet kan du 
strømme musikken og podkastene du liker 
best, akkurat slik du vil. Hvis du bruker iOS-
enheter, kan du bruke Siri til å kontrollere 
høyttaleren med stemmen din.

Fungerer med Ambilight
Denne trådløse høyttaleren gir deg mer enn 
musikk. Den gir deg Ambilight også. Trykk 
ganske enkelt på knappen for Ambilight-
kobling på høyttaleren for å koble til TV-en. 
Nyt en mer oppslukende Ambilight-effekt når 
du ser på film eller spiller, eller mens du lytter 
til musikk.
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Lyd
• Utgangseffekt (MAKS): 80 W
• Utgangseffekt (RMS): 40 W
• Total harmonisk forvrengning: 10 %
• Frekvensområde: 20–20 k Hz
• Volumkontroll: opp/ned

Høyttalere
• Driverkonfigurasjon: Toveis
• Antall lydkanaler: 1,0
• Antall diskanthøyttalere: 1
• Diameter på diskanthøyttaler: 1 tommer
• Antall woofere: 1
• Diameter på woofer: 3,5"
• Passive elementer: 2

Tilkoblingsmuligheter
• Tilkobling av flere høyttalere
• Scenario med flere høyttalere: Stereo, surround, 

Gruppering
• Teknologi for flere høyttalere: DTS Play-Fi. Lyd i 

flere rom
• Smarthjem: Spotify Connect, Innebygd 

Chromecast, Fungerer med OK Google, Fungerer 
med Alexa, Fungerer med Apple AirPlay 2

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

Strømmeformat: SBC
• WiFi: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 20 m
• Wi-Fi-antenne: Innebygd
• Nettverksoppsett: DTS Play-Fi-APP
• DLNA-standard: Nei

Kompatibilitet
• Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Anvendelighet
• Brukergrensesnitt: Innebygd LED: Flerfarget
• Lyseffekt
• Innebygd mikrofon: 0
• Håndfri ringing: Nei

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Standby-modus
• Effektforbruk: 30 W
• Strømforbruk i halvstandby: 6 W
• Strømbank: Nei

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, 

Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende 
garantihefte

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 11,5 x 21,2 x 11,6 cm
• Vekt: 1,79 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 17 x 31,5 x 16,9 cm
• Bruttovekt: 2,465 kg
• Nettovekt: 1,79 kg
• Taravekt: 0,675 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Type hylleplassering: Stående
• EAN: 48 95229 10985 8
•
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