
 

 

Philips
Reproduktor BT S6305, 
funkce powerbanky

Voděodolnost IPX7
20 hodin přehrávání
Vestavěná funkce powerbanky
230 x 100 x 100 mm

TAS6305
Party ve dne v noci

Díky voděodolnému reproduktoru Bluetooth, který vám poskytuje 20 hodin přehrávání, 
bude večírek ještě delší. Výkonné basy udrží všechny v pohybu. Pomocí baterie 
reproduktoru s vysokou kapacitou můžete své chytré zařízení nabíjet přes port USB.

20 hodin přehrávání. Voděodolný se stupněm ochrany IPX7.
• Vodotěsný a připravený na cestu
• 20 hodin přehrávání. Vestavěná funkce powerbanky.
• Chytrá zařízení nabíjejte prostřednictvím portu USB
• Audio vstup. Připojení téměř ke každému zdroji

Hrajte hudbu, kterou máte rádi
• 2 x 2,25" širokopásmové reproduktory. Sytý zvuk
• Dva pasivní zářiče pro hutné basy
• Funkce anti-clipping. Hlasité přehrávání bez obav ze zkreslení
• Bluetooth 5.0. Bezdrátový dosah až 20 m.
• Přehrávejte ji nahlas. Spárováním získáte stereo.

Uspořádejte party kdekoli
• Vícebarevná LED světla svítí do rytmu
• Rozměry: 230 x 100 x 100 mm
• Spárujte je s identickým reproduktorem a užijte si stereofonní zvuk



 Vodotěsný a připravený na cestu
Tento přenosný reproduktor Bluetooth má stupeň 
ochrany IPX7, což znamená, že vydrží úplné 
ponoření do vody až do hloubky 1 m po dobu až 
30 minut. Můžete pořádat party ve sprše, u bazénu, 
nebo dokonce v bazénu! Bezdrátový dosah je 20 m.

20 hodin přehrávání
Dobíjecí baterie Li-ion 4 400 mAh vám poskytne 
20 hodin přehrávání a své chytré zařízení můžete 
nabíjet přes port USB reproduktoru. Úplné nabití 
baterie trvá 6 hodin.

Přehrávejte ji nahlas. Spárováním 
získáte stereo.
Dva pasivní zářiče zajišťují hutné basy a čistý zvuk 
i při vysoké hlasitosti. Chcete ještě větší party? 
Spárujte je s identickým reproduktorem a užijte si 
stereofonní zvuk. LED světla na obou koncích 
reproduktoru blikají podle hudby.

Audio vstup pro snadné připojení
Chcete se připojit k externímu zdroji zvuku, jako je 
gramofon nebo přehrávač MP3? Zástrčka pro audio 
vstup na zadní straně reproduktoru umožňuje 
připojení k téměř jakémukoli elektronickému 
zařízení.
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Kompatibilita
• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W
• Jmenovitý výkon: 30 W
• Zvukový systém: Stereo

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 2 x 2,25" širokopásmový 

reproduktor a 2 pasivní zářiče

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

dohled, 20 m
• Verze Bluetooth: 5,0
• Nabíjení prostřednictvím USB: 5 V, 2 A
• Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm
• Bezdrátové provedení: Ano, párování TWS

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

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

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Modrá
• Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
• Kapacita baterie: 4 400 mAh, 7,4 V
• Provozní doba při napájení baterií: 20 h
• Doba nabíjení: 6 h

Příslušenství
• 3,5mm audiokabel: Ano
• Kabel: Nabíjecí kabel pro USB
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, 

Záruční list, Mezinárodní záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

230 x 100 x 100 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 288 x 130 x 130 mm
• Hmotnost výrobku: 0,8 kg
• Hmotnost včetně balení: 1,0 kg

Design a provedení
• Barva: Černá
•

Specifikace
Reproduktor BT S6305, funkce powerbanky
Voděodolnost IPX7 20 hodin přehrávání, Vestavěná funkce powerbanky, 230 x 100 x 100 mm

http://www.philips.com

