
 

 

Philips
Портативна тонколона за 
MP3

Универсална 3,5-мм
Черно и червено

TCP320
Стерео звук в движение

от забавен високоговорител с джобен размер
Движете се заедно с музиката си! Наслаждавайте се на стерео звук, където и да сте, от 

високоговорител за пътуване с изключителна издръжливост на батериите. Закрепете кабела за 

входящ сигнал, за да го използвате като ремък за лесно пренасяне. Цифровият усилвател 

премахва смущенията от мобилни телефони.

Наслаждавайте се на музиката си в стерео
• Цифров усилвател клас D за качествен звук
• Лек, портативен дизайн за слушане на музика по всяко време
• Технология за екраниране на мобилния телефон, за звук без смущения
• Универсален: работи през жака за слушалки 3,5 мм на вашето устройство

Носете музиката със себе си,
• 40 часа непрекъснато възпроизвеждане за развлечение без проблеми
• Захранване от батерии за лесно пренасяне
• Кабелът се превръща в ремък за лесно пренасяне



 40 часа непрекъснато 
възпроизвеждане
Захранвана от батерии, тази тонколона дава до 40 
часа непрекъснато възпроизвеждане за 
развлечение без проблеми, когато слушате музика 
в движение.

Захранване от батерии
Захранване от батерии, поради което 
пренасянето е лесно за развлечение в движение - 
навсякъде.

Усилвател клас D
Class ‘D’ Digital Amplifier приема аналогов сигнал, 
преобразува го в цифров и след това усилва 
сигнала по цифров път. После сигналът постъпва 
в демодулационен филтър, за да се получи 
крайният изходен сигнал. Усиленият цифров 
сигнал има всички преимущества на цифровото 
аудио, включително и по-добро качество на 
звука. В допълнение, усилвателят Class ‘D’ има 
ефективност над 90% в сравнение с 
традиционните AV усилватели. Тази висока 
ефективност означава мощен усилвател с малки 
размери.
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Съвместим с
• PC и лаптопи
• Мобилен телефон и mp3 плейър
• GoGear
• iPhone
• iPod
• iPad

Дизайн и покритие
• Цвят (цветове): черно и червено

Звук
• Честотен обхват: 350 - 16 000 Hz
• Импеданс: 4
• Ефективна номинална мощност: 2 W

Аксесоари
• Батерии: не е приложен

Power
• Тип батерия: AAA
• Време на работа на батерии: 40 ч
• Брой батерии: 3

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

8,5 x 14,5 x 2,5 см
• Тегло: 0,058 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,85 кг
• GTIN: 1 69 23410 71727 0
• Външен кашон (л x Ш x В): 22,5 x 21 x 20 см
• Нето тегло: 0,984 кг
• Брой потребителски опаковки: 12
• Тегло на опаковката: 0,866 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 17,2 x 3,3 см
• EAN: 69 23410 71727 3
• Бруто тегло: 0,122 кг
• Нето тегло: 0,082 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Дисплей
• Тегло на опаковката: 0,04 кг
• Начин на поставяне: И двете
•
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