
 

 

Philips
Bezdrátový reproduktor

Bluetooth

TAS3505
Všude doma

Ranní melodie v koupelně. Inspirující podcasty v domácí kanceláři. Díky látce 
reproduktoru ze směsi vlny a reliéfním knoflíkům vypadá tento stylový reproduktor 
Bluetooth všude dobře. Získáte překvapivě bohatý zvuk a 10 hodin přehrávání.

Elegantní dotykové provedení
• Forma a funkce v dokonalé harmonii
• Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat. Navržena tak, aby propouštěla všechen zvuk
• Reliéfní tlačítka k ovládání hlasitosti, párování sterea a další funkce

Hraje dobře v každé místnosti
• 1,75“ širokopásmový reproduktor
• Pasivní reproduktor pro silné basy
• 10 hodin přehrávání. 2,5 hodiny nabíjení
• Bluetooth 5.0. Bezdrátový dosah až 20 m.

Od koupelny po kuchyni
• Rukojeť na přenášení. Snadný přesun
• Vestavěný mikrofon na volání hands-free
• Reproduktor se stupněm ochrany IPX7. Pro klid v duši
• Rozměry: 120 x 56 x 56 mm



 Harmonie formy a funkce
S tímto jednoduchým a přesto zajímavým Bluetooth 
reproduktorem budete poslouchat hudbu stylově. 
Reliéfní tlačítka umožňují ovládat přehrávání, 
Bluetooth a další funkce. Vestavěný mikrofon se 
postará o volání handsfree a rukojeť usnadní 
přenášení z místnosti do místnosti.

10 hodin přehrávání
Na jedno nabití získáte 10 hodin přehrávání 
a bezdrátový dosah je 20 m. Nabíjení reproduktoru 
pomocí dodaného kabelu USB-C trvá 2,5 hodiny. 
Pasivní reproduktory zajistí silné basy a zvuk zůstává 
čistý i při vysoké hlasitosti.

Látka reproduktoru od společnosti 
Kvadrat
Tento reproduktor je potažen vysoce kvalitní látkou 
na reproduktory vytvořenou výrobcem špičkových 
produktů, společností Kvadrat. Krásný materiál 
s příměsí vlny je akusticky propustný, a umožňuje tak 
zvuku volně procházet reproduktorem do místnosti.
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Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 5 W
• Zvukový systém: Mono

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 1,75" širokopásmový

Možnosti připojení
• Verze Bluetooth: 5,0
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 20 m
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti: Digitální zvýšení/snížení
• Automatické vypnutí: Ano
• Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru

• Snadná instalace: Automatické párování
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX7

Spotřeba
• Typ baterie: lithiová (vestavěná)
• Kapacita baterie: 1 000 mAh, 3,7 V
• Provozní doba při napájení baterií: 10 h
• Doba nabíjení: 2,5 h

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 120 x 56 x 56 mm

Příslušenství
• Kabel: Nabíjecí kabel pro USB
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, 

Záruční list, Mezinárodní záruční list

Design a provedení
• Barva: Šedá
•

Specifikace
Bezdrátový reproduktor
Bluetooth
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