
 

 

Philips
Caixa de som Bluetooth 
para festas

Bluetooth®
USB, AUX, Cartão SD, FM
Funções de karaokê e guitarra
Bateria interna

TAX3305
Traga as batidas

Agite a festa com a caixa de som Bluetooth portátil e arrase no microfone (e na guitarra)! 
A caixa oferece funções de karaokê, efeitos de iluminação e som potente com graves 
fortes. Conecte a uma tomada ou use a bateria interna em ambientes externos.

Comece a festa com o pé direito
• Graves profundos. Até 12 horas de reprodução
• Efeitos de luz para festas. Brilhe com a música
• Todas as suas músicas. Bluetooth, entrada de áudio, FM
• Tweeter de 4". Driver midrange de 4". Woofer de 12"

Mostre toda a sua habilidade
• Entradas para microfone e guitarra
• Grave sua apresentação. USB e slot do Cartão SD
• Botões na caixa de som para controle de música, luzes e fonte
• Botões giratórios para volume, microfone, guitarra, eco, agudos, graves

Leve a festa com você
• Pronto para tudo
• Alimentação CA. Bateria interna para diversão em qualquer lugar
• Design de carrinho com rodas e alça incorporada
• Dimensões: 693 x 400 x 413 mm



 Graves profundos
Com som e graves potentes, esta caixa de som de 
karaokê preenche o ambiente com batidas. A bateria 
interna permite que você aproveite a festa ao ar livre 
por até 12 horas com uma única carga. Você pode 
gravar sua apresentação em um dispositivo USB ou 
Cartão SD.

Efeitos de luz para festas
Coloque todo mundo para dançar com os efeitos de 
luz para festas. As luzes coloridas da caixa de som 
pulsam no ritmo da música e há diferentes modos de 
iluminação. Seja qual for seu tipo de balada, esta caixa 
de som tem tudo o que você precisa.

Entradas para microfone e guitarra
Uma entrada de microfone (6,3 mm) vai agitar sua 
festa. Há também uma entrada de guitarra, para que 
você arrase no vocal enquanto faz um solo! Tanto a 
guitarra quanto o microfone têm os próprios 
controles de volume na caixa de som, e você 
também pode adicionar efeitos de eco.

Todas as suas músicas
Transmita playlists via Bluetooth. Conecte outras 
fontes na entrada de áudio ou sintonize estações de 
rádio FM. Os botões giratórios na caixa de som 
permitem selecionar a fonte e ajustar os graves e 
agudos. Não quer se levantar? Use o controle 
remoto.

Pronto para tudo
A alça de transporte e a bateria integradas permitem 
que você jogue onde quiser. Leve as batidas para a 
casa de um amigo. Use na quadra de basquete. Você 
pode pular faixas e aumentar o volume diretamente 
da caixa de som.
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Lig/Desl
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Tipo da bateria: Íon de lítio (integrado)

Som
• Potência de saída: 100W (pico)
• Recursos de áudio: controle de agudos e graves
• Ajustes do equalizador: Clássico, Jazz, Normal, 

Pop, Rock

Alto-fal.
• Configuração: Mono
• Número de canais de som: Mono
• Grade da caixa de som
• Tweeter: 4" x 1
• Woofer: 12"
• Drivers dos alto-falantes: midrange: 4" x 1

Conectividade
• Aux in: RCA (E/D)
• USB: Host USB
• Cartão SD
• Entrada para microfone: 1 x (6,3 mm com controle 

de volume)
• Entrada de guitarra: 1 x (6,3 mm com controle de 

volume)
• Bluetooth: Bluetooth V4.2

Formatos de áudio compatíveis
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, WMA
• SD: MP3, WAV, WMA

Conforto
• Karaokê: Controle de eco, Volume de MIC

• Controle de volume: Giratório
• Controle da guitarra

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM
• Tipo de antena: Telescópica
• Tipo de sintonizador: Analógico

Visor
• Tipo de display: Tela de LED; Caixa de som: efeito 

de luz multicolorida

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Pilhas 

para controle remoto, Guia de início rápido, 
Controle remoto, Certificado de garantia, Cabo de 
áudio, Folha de garantia de segurança

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

40 x 69,3 x 41,3 cm
• Peso: 13 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 48 95229 10814 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

44,2 x 73 x 43,5 cm
• Peso bruto: 15,3 kg
• Peso líquido: 13 kg
• Peso da embalagem: 2,3 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Tipo de colocação em prateleiras: Suporte
•

Especificações
Caixa de som Bluetooth para festas
Bluetooth® USB, AUX, Cartão SD, FM, Funções de karaokê e guitarra, Bateria interna
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