
 

 

Philips
Reproduktor Bluetooth na 
party

Reproduktor se světelnými efekty

Vstupy pro mikrofon a kytaru
Speciální funkce karaoke

TAX5206

R
Po
ba
za
ozbalte to
zvedněte party na novou úroveň s úžasně velkým reproduktorem! Silný zvuk, dunivé 
sy a barevná světla naplní každou místnost dobrou náladou. Do reproduktoru lze 
pojit také kytaru a mikrofon a díky kolečkům lze reproduktor snadno přemístit.

Rozjeďte party jak se patří
• Silný zvuk. Mimořádné basy. 14 hodin přehrávání
• Světelné efekty na party. Svítí do rytmu
• Všechny vaše skladby. Bluetooth, zvukový vstup a další
• 2 x 2,5“ výškový reproduktor. 2 x 8“ basový reproduktor

Ukažte, co umíte
• Vstupy pro mikrofon a kytaru. Efekty karaoke
• Slot USB pro přehrávání hudby
• Tlačítka na reproduktoru k ovládání hudby, světel a dalších funkcí
• Otočné knoflíky pro mikrofon, kytaru, ozvěnu, výšky, basy

Vezměte si party s sebou
• Připraveno na cokoliv
• Napájení ze sítě. Vestavěná baterie pro venkovní přehrávání
• Design konstrukce s kolečky a vestavěnou rukojetí
• Rozměry: 30,9 x 70 x 32,2 cm



 Mimořádné basy. 14 hodin přehrávání
Díky silnému zvuku a důrazným basům tento 
výkonný reproduktor na karaoke naplní místnost 
rytmem. Party můžete uspořádat venku díky 
vestavěné baterii a až 14 hodinám přehrávání na 
jedno nabití.

Světelné efekty na party
Roztančete každého na party díky světelným 
efektům! Kolo barevných světel na reproduktoru 
svítí do rytmu hudby a můžete si vybrat ze čtyř 
různých světelných režimů. Tento reproduktor se 
přizpůsobí jakékoli zábavě.

Vstupy pro mikrofon a kytaru
Vstup pro mikrofon (6,3 mm) umožňuje uspořádat 
prvotřídní party. Dále je tu vstup pro kytaru, abyste 
si mohli zazpívat také při pořádném sólu! Kytara 
i mikrofon mají na reproduktoru vlastní ovládací 
prvky. Můžete měnit svůj hlas, zeslabovat vokály 
a přidat efekt ozvěny.

Všechny vaše skladby. Bluetooth
Streamujte playlisty pomocí funkce Bluetooth. 
Připojte jiné zdroje prostřednictvím zvukového 
vstupu nebo slotu USB nebo zapojte reproduktor do 
dalšího reproduktoru nebo zesilovače 
prostřednictvím výstupu line-out. Díky otočným 
knoflíkům na reproduktoru můžete vybrat zdroj 
nebo dokonce naladit basy a výšky.

Připraveno na cokoliv
Pojízdný design konstrukce se zabudovanou rukojetí 
a baterií vám umožní tento reproduktor používat 
kdekoli chcete. Vezměte si hudbu ke kamarádovi 
domů. Nebo na basketbalové hřiště. Přeskakujte 
skladby a přidávejte hlasitost přímo 
na reproduktoru.
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Přednosti
• Ovládání hlasitosti: Vypínač Tact
Zvuk
• Výstupní výkon (MAX): 160 W
• Výstupní výkon (RMS): 80 W
• Celkové harmonické zkreslení: <=10 %
• Kmitočtová charakteristika: 40 Hz až 20 KHz; -

12 dB
• Vylepšení zvuku: regulace výšek a basů, Karaoke

Reproduktory
• Počet zvukových kanálů: 2
• Nastavení reproduktorů: Dvousměrný
• Počet výškových reproduktorů: 2
• Průměr výškových reproduktorů: 2,5"
• Počet basových reproduktorů: 2
• Průměr basových reproduktorů: 8"

Možnosti připojení
• Vstup pro mikrofon: 1x (6,3 mm s ovládáním 

hlasitosti)
• Vstup pro kytaru: 1x (6,3 mm s ovládáním 

hlasitosti)
• USB: USB-A (přehrávání, nabíjení a čtení, servis)
• Vstup audio: 1x linkový vstup 3,5 mm
• Výstup audio: 1x linkový výstup 3,5 mm
• Verze Bluetooth: 5.0
• Profily Bluetooth: Streamování hudby (A2DP), 

Ovládání přehrávání/hlasitosti: AVRCP, Podpora 
funkce Multipoint (Multipair), Formát streamování: 
SBC

• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: 10 m 
(volný prostor)

• DLNA Standard: Ne
• Možnost připojení několika reproduktorů: Ne
• Smart Home: Žádné

Podporované audio formáty
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Pohodlí

• Karaoke: potlačení ozvěny, Hlasitost mikrofonu, 
zeslabování hlasu, měnič hlasu

• Ovládání kytary
• Displej: kontrolka LED
• Světelný efekt: Ano, světelné efekty reproduktoru, 

blikající světlo

Kompatibilita
• Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu: Ne

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
• Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
• Kapacita baterie: 4 400 mAh, 7,4 V
• Životnost baterie: 14 h
• Doba nabíjení: 3 h
• Power banka: Ano, integrovaná (5 V/1 A)

Displej
• Podsvětlení: modrá
• Indikátor nabíjení: červená

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Stručný 

návod k rychlému použití, Záruční list, Záruční list

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 30,9 x 70 x 32,2 cm
• Hmotnost: 10,52 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 42,5 x 75,6 x 37 cm
• Hrubá hmotnost: 14,04 kg
• Čistá hmotnost: 11,4 kg
• Hmotnost obalu: 2,64 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Na podstavci
• EAN: 48 95229 12869 9
•

Datum vydání 2022-11-02

Verze: 2.1.1

12 NC: 8670 001 85357
EAN: 48 95229 12869 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace
Reproduktor Bluetooth na party
Reproduktor se světelnými efekty Vstupy pro mikrofon a kytaru, Speciální funkce karaoke

http://www.philips.com

