
 

 

Philips
Boxă Bluetooth pentru 
petrecere

Lumini de petrecere la 360°
Asociere wireless PartyLink
Baterie reîncărcabilă
80 W RMS. 160 W putere max. 
de ieșire

TAX7207

În
a
Înc
lum
cu
cepe petrecerea 
şa cum trebuie
epe petrecerea spectaculos cu această boxă minunată în formă de cub, cu efecte 
inoase! Sunetul puternic, basul impresionant ş luminile eterice la 360° inundă camera 

 o energie pozitivă. Conectează până la 50 de boxe pentru un perete de lumină şi sunet.

Începe petrecerea așa cum trebuie
• Sunet puternic cu bas extrem de intens
• Barele luminoase la 360° pulsează și luminează în ritmul muzicii
• Conectează-te ușor prin Bluetooth, USB sau intrarea audio
• 2 tweetere de 2”, difuzor de bas de 6,5” și 2 radiatoare pasive

Dezlănţuie-te la microfon
• 2 intrări pentru microfon. Efecte de karaoke
• Efecte ecou, comutare voce feminină/masculină și fader vocal
• Butoanele tactile controlează puterea și volumul difuzorului
• Asociază pentru sunet stereo și redă la volum ridicat

Fă pereţii să vibreze
• Conectează până la 50 de boxe pentru un perete de sunet
• 80 W RMS. Putere max. de ieșire de 160 W
• Alimentată cu c.a. Baterie încorporată pentru 12 ore de redare
• Design cubic cu mâner comod. Dimensiuni: 30 x 31 x 30 cm



 Bas suplimentar. 12 ore de redare

Această boxă pentru karaoke în formă de cub va 
umple camera de sunete bogate și bas răsunător. Cu 
bateria încorporată, poţi să muţi petrecerea afară 
pentru până la 12 ore de redare la o singură 
încărcare.

Spectacol eteric de lumini la 360°
Barele luminoase strălucitoare pulsează prin boxa 
semitransparentă, creând un spectacol de lumini 
futurist, la 360°, care însoţește melodiile. Luminile își 
vor schimba culoarea și vor pulsa în ritmul muzicii.

2 intrări pentru microfon de karaoke
Cu 2 intrări pentru microfon poţi să treci petrecerea 
în modul karaoke. Mergi puţin mai departe cu 
efectele ecou, comutare voce feminină/masculină și 
fader vocal. Atât microfoanele, cât și efectele au 
propriile comenzi pe boxă.

Bluetooth, USB și intrare audio
Conectează-te oricum dorești. Redă-ţi melodiile prin 
Bluetooth. Conectează ușor alte dispozitive prin 
intrarea audio sau USB. Te poţi conecta și la altă 
boxă sau la un amplificator utilizând mufa de ieșire 
linie.

Perete de lumină și sunet

Poţi conecta până la 50 de boxe. Mânerul din partea 
de sus și designul cubic permit așezarea ușoară a 
boxelor una peste cealaltă. Creează un perete de 
sunet cu o reţea strălucitoare de lumini pentru a da 
startul petrecerii.
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Repere

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 80 W
• Putere de ieșire (MAX): 160 W
• Distorsionare armonică totală: 10%
• Răspuns în frecvenţă: 40 Hz - 20 kHz, ±3 dB
• Impedanţă boxe: Sunete înalte 8 ohmi; sunete joase 

4 ohmi
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost

Difuzoare
• Număr de canale de sunet: 2,1
• Configuraţia difuzoarelor: Cu 2 direcţii
• Număr de tweetere: 2
• Diametru tweeter: 2"
• Număr de woofere: 1
• Diametru woofer: 6,5”
• Radiatoare pasive: 2

Conectivitate
• Intrare microfon: 2x (6,3 mm cu control al 

volumului)
• USB: Tip A (redare, citire, service)
• Intrare audio: 1x 3,5 mm
• Ieșire audio: 1x 3,5 mm
• Bluetooth: acceptă streaming SBC și AAC
• Versiune Bluetooth: 5.0
• Profiluri Bluetooth: Streaming de muzică (A2DP), 

Control redare/volum: AVRCP, Acceptă puncte 
multiple (Sincronizare multiplă)

• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 30 m sau 
100 ft

• Standard DLNA: Nu
• Conexiune pentru mai multe boxe
• Scenariu pentru mai multe boxe: Stereo, 

Transmisie
• Tehnologie pentru mai multe boxe: Wireless 

PartyLink, TWS
• Smart Home: None

Formate audio acceptate
• Bluetooth: SBC, AAC
• USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Confort
• Karaoke: Volum microfon, control pentru ecou, 

fader vocal, comutarea vocii
• Control tactil: Pornire/Oprire, Redare/Pauză, 

Creștere volum, Reducere volum, Comutator 
pentru lumini, Dynamic Bass Boost (DBB)

• Ecran de afișare: Nu
• Efect luminos: Da, efect luminos boxă la 360°

Compatibilitate
• Control prin aplicaţie pe smartphone/tabletă: Nu

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
• Consum în standby: <= 0,5 W
• Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)
• Capacitate baterie: 2600 mAh, 14,4 V
• Durată de viaţă baterie: 12 h
• Durată de încărcare: 6,5 h
• Sursă de alimentare: Nu

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Ghid de 

iniţiere rapidă, Certificat de garanţie, Fișă de 
garanţie de siguranţă

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 30 x 31 x 30 cm
• Greutate: 7,5 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 48 95229 12631 2
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: În picioare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 39 x 46 x 39 cm
• Greutate brută: 9,5 kg
• Greutate netă: 7,5 kg
• Greutate proprie: 2 kg
•
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