
 

 

Philips
Přenosné reproduktory 
pro MP3

Univerzální, 3,5mm
Černá a červená

TCP320
Stereofonní zvuk na cesty

ze zábavného kapesního reproduktoru
Buďte se svou hudbou v pohybu! Pomocí cestovního reproduktoru s mimořádně dlouhou životností 

baterie si můžete užívat stereofonní zvuk kamkoli se vydáte. Pro snadné přenášení lze namísto šňůrky 

použít kabel linkového vstupu. Digitální zesilovač zamezuje rušení signálem mobilního telefonu.

Užijte si hudbu ve stereu
• Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
• Lehký a přenosný design pro potěšení z hudby kdykoli
• Technologie odstínění mobilního telefonu zajišťuje zvuk bez praskání
• Univerzální použití: připojení k 3,5mm konektoru sluchátek na vašem zařízení

Vezměte si hudbu s sebou
• 40 hodin nepřetržitého přehrávání pro bezstarostný zážitek
• Napájení z baterií pro přenosnost
• Kabel linkového vstupu slouží i jako šňůrka pro snadné přenášení



 40 hodin nepřetržitého přehrávání
Reproduktor napájí baterie, které zajišťují až 
40 hodin nepřetržitého přehrávání pro bezstarostný 
zážitek při poslechu hudby na cestách.

Napájení z baterií
Díky napájení z baterií je snadné vzít zařízení s sebou 
pro poslech na cestách, kdykoliv a kdekoliv.

Zesilovač třídy D
Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál 
na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál 
je pak veden do demodulačního filtru na koncový 
výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré 
výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové 
kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D 
více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními 
zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač 
velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.
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Kompatibilní s
• Počítače a notebooky: Ano
• Mobilní telefony a MP3 přehrávače: Ano
• GoGear: Ano
• iPhone: Ano
• iPod: Ano
• iPad: Ano

Design a provedení
• Barva(y): černá a červená

Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 350 – 16 000 Hz
• Impedance: 4
• Výkon RMS: 2 W

Příslušenství
• Baterie: není součástí dodávky

Spotřeba
• Typ baterie: AAA
• Provozní doba při napájení baterií: 40 h
• Počet baterií: 3

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 8,5 x 14,5 x 2,5 cm
• Hmotnost: 0,058 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,85 kg
• GTIN: 1 69 23410 71727 0
• Vnější obal (D x Š x V): 22,5 x 21 x 20 cm
• Čistá hmotnost: 0,984 kg
• Počet spotřebitelských balení: 12
• Hmotnost obalu: 0,866 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,2 x 3,3 cm
• EAN: 69 23410 71727 3
• Hrubá hmotnost: 0,122 kg
• Čistá hmotnost: 0,082 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Displej
• Hmotnost obalu: 0,04 kg
• Typ umístění poličky: Obojí
•

Specifikace
Přenosné reproduktory pro MP3
Univerzální, 3,5mm Černá a červená
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