
 

 

Philips
Draadloze luidspreker 
voor thuisgebruik

Wi-Fi. Multiroom-audio
Compatibel met DTS Play-Fi
Aan te sluiten op 
spraakassistenten
Ingebouwde LED

TAW6505
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roter geluid in elke kamer
ze krachtige draadloze luidspreker geeft u rijk geluid van 80 W – alleen, of als onderdeel van een 

stelling voor meerdere kamers. U krijgt stereogeluid boordevol details, perfecte synchronisatie en 

nvoudige bediening, of u nu verbinding maakt met uw TV of met andere luidsprekers.

Multi-room audio en Ambilight
• DTS Play-Fi. Hoogwaardige Multiroom-audio
• Rijk geluid in elke kamer. Perfecte synchronisatie tussen kamers
• Ingebouwde LED-verlichting. Werkt met Philips Ambilight-TV
• 2x woofers van 3,5 inch, 2x tweeters van 1 inch, uitgangsvermogen van 80 W
• Twee passieve radiatoren voor een krachtige bas

Uitpakken. Verbinden. Genieten
• Aan te sluiten op al uw apparaten
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
• Spotify Connect. Tidal. Deezer. We hebben het allemaal
• Netspanning. Afmetingen: 350 x 132 x 51 mm

Thuis in uw huis
• Multiroom-opstelling via Philips Sound- of Play-Fi-app
• Versterk het geluid van uw luidsprekers met slimme assistent
• Aan te sluiten op uw favoriete apparaten met spraakassistenten



 Play-Fi. Multi-room en meer

Deze draadloze luidspreker is compatibel met 
DTS Play-Fi, zodat u eenvoudig kunt 
synchroniseren met andere Play-Fi-
compatibele luidsprekers voor Multiroom-
audio. Als uw soundBar Play-Fi Surround 
ondersteunt, kunt u deze luidspreker zelfs 
onderdeel maken van een echte Surround 
Sound-opstelling voor uw filmavond.

Rijk geluid in elke kamer
Twee woofers, twee passieve radiatoren en 
twee tweeters zorgen samen voor een 

kamervullend geluid met een krachtige bas en 
sprankelende hoge tonen. Wi-Fi-streaming 
geeft u een signaal van de allerhoogste kwaliteit 
en zorgt ervoor dat de audio perfect wordt 
gesynchroniseerd tussen luidsprekers of 
kamers.

Grootser geluid voor een slimme 
luidspreker
Vraag apparaten met Alexa of een apparaat 
met Google Assistant om muziek af te spelen 
via de luidspreker. Zet het volume hoger voor 
een feestje. Zet het later op de avond weer 
lager. Hoor het laatste nieuws en meer. 
Allemaal volledig handsfree.

Al uw streamingservices
Of u nou rechtstreeks vanuit Spotify streamt of 
albums met hoge resolutie op Tidal opent via 
de Play-Fi-app, deze luidspreker streamt het 
allemaal. Van afspeellijsten voor feestjes in de 

lounge tot podcasts in de werkkamer, alles wat 
u leuk vindt, klinkt rijker, dieper en helderder.

Aan te sluiten op al uw apparaten
Dankzij de compatibiliteit met Wi-Fi, 
Bluetooth, Google Chromecast en Apple 
AirPlay 2 kunt u uw favoriete muziek en 
podcasts streamen zoals u dat wilt. Als u iOS-
apparaten gebruikt, kunt u Siri gebruiken om 
de luidspreker met uw stem te bedienen.

Werkt met Ambilight
Deze draadloze luidspreker zorgt niet alleen 
voor muziek, maar ook voor Ambilight. Druk 
op de koppelingsknop Ambilight op de 
luidspreker om verbinding te maken met uw 
TV. Geniet van een groter Ambilight-effect 
tijdens het kijken naar films, het gamen of 
tijdens het luisteren naar muziek.
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Geluid
• Uitgangsvermogen (MAX): 160W
• Uitgangsvermogen (RMS): 80W
• Totale harmonische vervorming: 10%
• Frequentiebereik: 20 - 20k Hz
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers
• Driverconfiguratie: 2 richtingen
• Aantal geluidskanalen: 2.0
• Aantal tweeters: 2
• Diameter tweeter: 1"
• Aantal woofers: 2
• Diameter woofer: 3,5 inch
• Passieve radiators: 2

Connectiviteit
• Aansluiting voor meerdere luidsprekers
• Scenario met meerdere luidsprekers: Groepering, 

Stereo, Surround
• Technologie met meerdere luidsprekers: DTS 

Play-Fi Multi-room
• Smart Home: Spotify Connect, Ingebouwde 

Chromecast, Compatibel met OK Google, Werkt 
met Alexa, Compatibel met AirPlay 2

• Audio in: Ja, 1 x 3,5 mm
• Bluetooth
• Bluetooth-versie: 4,2
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Streaming-

indeling: SBC
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
• Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Netwerkinstellingen: Play-Fi-app
• WiFi-antenne: Ingebouwd
• DLNA-norm: Nee

Compatibiliteit
• Bediening via app voor smartphone/tablet

Comfort
• Gebruikersinterface: Ingebouwde LED: 

meerkleurig
• Lichteffect
• Ingebouwde microfoon: 0
• Handsfree bellen: Nee

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Stand-bymodus
• Energieverbruik: 60 W
• Stroomverbruik in semi-stand-bymodus: 6W
• Powerbank: Nee

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Wereldwijde garantiekaart, Snelstartgids

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

35 x 13,2 x 15,1 cm
• Gewicht: 3,51 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

38,8 x 21,1 x 20,5 cm
• Brutogewicht: 4,415 kg
• Nettogewicht: 3,51 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,905 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• EAN: 48 95229 10986 5
•

TAW6505/10

Specificaties
Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Wi-Fi. Multiroom-audio Compatibel met DTS Play-Fi, Aan te sluiten op spraakassistenten, Ingebouwde LED

http://www.philips.com

