Philips
Vezeték nélküli, otthoni
hangsugárzó

Wi-Fi. Többhelyiséges audió
DTS Play-Fi kompatibilis
Csatlakoztatások hangsegédekkel
Beépített LED-világítás

Erőteljesebb hangzás bármely
helyiségben.
Ez az erőteljes, 80 W teljesítményű, vezeték nélküli hangsugárzó gazdag hangzást biztosít akár magában,
akár a több helyiséget is kiszolgáló hangrendszer részeként. Csak csatlakoztassa TV-készülékéhez vagy
más hangsugárzókhoz és máris élvezheti a részletgazdag sztereó hangzást, a tökéletes szinkronizálást és
az egyszerű vezérlést.

TAW6505

Többhelyiséges hangzás és Ambilight
• DTS Play-Fi. Kiváló minőségű, többhelyiséges hangrendszer
• Gazdag hangzás minden helyiségben. Tökéletes szinkronizálás a szobák között
• Beépített LED-világítás. Philips Ambilight TV-kompatibilis
• 2 db 3,5"-es mélyhangszóró, 2 db 1"-es magashangszóró, 80 W kimeneti teljesítmény
• Két passzív sugárzó az erőteljes mélyhangokhoz
Csomagolja ki. Csatlakoztassa. Élvezze
• Csatlakoztassa az összes készülékét
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
• Spotify Connect. Tidal. Deezer. Minden egy helyen
• Hálózati tápellátás. Méretek: 350 x 132 x 151 mm
Érezze magát igazi kényelemben otthonában
• Többhelyiséges kialakítás a Philips Sound vagy a Play-Fi alkalmazással
• Fokozza az intelligens segédhangsugárzók hangzását
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Fénypontok

Play-Fi. Többhelyiséges hangrendszer és
sok minden más

Ez a vezeték nélküli hangsugárzó DTS Play-Fi
kompatibilis, így Ön egyszerűen
szinkronizálhatja más Play-Fi kompatibilis
hangsugárzókkal a többhelyiséges hangzáshoz.
Ha a soundbar hangsugárzó támogatja a Play-Fi
Surround funkciót, akkor ez a hangsugárzó
akár egy valódi, surround hangzású moziest
részévé válhat.
Gazdag hangzás bármely helyiségben
A két mélynyomó, a két passzív sugárzó és a
két magashangszóró kombinációja teret

betöltő hangzást, erőteljes mély és ragyogó
magas hangokat biztosít. A Wi-Fi streaming a
legjobb minőségű jelet biztosítja, és
gondoskodik a hangsugárzók vagy a helyiségek
közötti tökéletes szinkronról.
Erőteljesebb hangzás intelligens
hangsugárzóhoz
Kérje meg az Alexa- vagy Google Segéd
kompatibilis eszközeit, hogy játssza le a zenét a
hangsugárzóján. Bulizáshoz csavarja fel a
hangerőt. Késő éjjel halkítsa le. Értesüljön a
hírekről és még sok másról. Mindezt érintés
nélkül.
Az összes streaming szolgáltatás
Akár közvetlenül a Spotifyról streameli a zenét,
akár a Play-Fi alkalmazás segítségével nagy
felbontású albumokat szeretne elérni a Tidal
oldalán, ez a hangsugárzó minden adatfolyamot
továbbít. A bulizós lejátszási listáktól kezdve az
irodai podcastokig minden, amit szeret,

gazdagabban, mélyebben és tisztábban fog
szólni.
Csatlakoztassa az összes készülékét
A Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast és
Apple AirPlay 2 kompatibilitásnak
köszönhetően kedvenc zenéjét és podcastjait
streamelheti, ahogyan csak szeretné. iOS
eszközök használata esetén a Siri segítségével
hangutasításokkal vezérelheti a hangsugárzót.
Az Ambilight technológiával
kompatibilis
Ez a vezeték nélküli hangsugárzó nem csak
zenét játszik le. Ambilighttal is használható. A
TV-készülékhez való csatlakozáshoz
egyszerűen nyomja meg a hangszórón található
Ambilight link gombot. Élvezze a mélyebb
Ambilight hatást filmnézés, játék vagy
zenehallgatás közben.
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Műszaki adatok
Hang
•
•
•
•
•

Kimenő teljesítmény (MAX): 160 W
Kimeneti teljesítmény (RMS): 80 W
Teljes harmonikus torzítás: 10%
Frekvenciamenet: 20 – 20 k Hz
Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók
•
•
•
•
•
•
•

Meghajtókonfiguráció: 2-utas
Hangcsatornák száma: 2.0
Magashangszórók száma: 2
Magashangszóró átmérője: 1"
Mélyhangszórók száma: 2
Mélyhangszóró átmérője: 3,5"
Passzív sugárzók: 2

Csatlakoztathatóság

• Több hangszóró-csatlakozás
• Többféle hangszóró-használati lehetőség:
Csoportképzés, Sztereó, Térhangzás
• Többhangszórós technológia: DTS Play-Fi.
Többhelyiséges
• Okosotthon: Spotify Connect, Beépített
Chromecast, Működik az OK Google
utasításokkal, Az Alexával is kompatibilis, Apple
AirPlay 2 kompatibilis
• Audiobemenet: Igen, 1 x 3,5 mm-es
• Bluetooth
• Bluetooth tartomány: 20 m egyenesvonalú
hatótávolság
• Bluetooth profilok: SBC 4.0, A2DP, AVRCP
• WiFi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Hálózati beállítás: Play-Fi alkalmazás
• Wi-Fi antenna: Beépített
• DLNA szabvány: Nem

Kompatibilitás

• Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Kényelem

•
•
•
•

Kezelő felület: Beépített LED-világítás: többszínű
Fényhatás
Beépített mikrofon: 0
Kihangosított telefonálás: Nem

Tápellátás

• Tápellátás: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Készenléti üzemmód
• Power bank: Nem

Tartozékok

• Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel,
Nemzetközi garancialevél, Gyors üzembe helyezési
útmutató

Termék méretei

• Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
35 x 13,2 x 15,1 cm
• Tömeg: 3,51 kg

Méret csomagolással együtt

• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
38,8 x 21,1 x 20,5 cm
• Bruttó tömeg: 4,415 kg
• Nettó tömeg: 3,51 kg
• Táratömeg: 0,905 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• EAN: 48 95229 10986 5
•
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