
 

 

Philips
Przenośny głośnik dla 
odtwarzaczy MP3

Uniwersalny (3,5 mm)
Czarno-czerwone

TCP320
Dźwięk stereo, gdziekolwiek jesteś

z zabawnego, kieszonkowego głośnika
Noś muzykę ze sobą! Teraz, dzięki niezwykle wydajnemu akumulatorowi dźwięk z podróżnego głośnika 

może Ci wszędzie towarzyszyć. Przymocuj przewód liniowy, który może pełnić również funkcję 

zawieszki na szyję umożliwiającej wygodne noszenie głośnika. Wewnętrzny, cyfrowy wzmacniacz 

eliminuje zakłócenia powodowane przez telefon komórkowy.

Niesamowity dźwięk stereo
• Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości
• Lekka konstrukcja zapewnia większą przyjemność ze słuchania muzyki
• Technologia ekranowania telefony komórkowego oznacza dźwięk bez zakłóceń
• Uniwersalny — współpracuje z gniazdem słuchawek 3,5 mm Twojego odtwarzacza

Zabierz muzykę ze sobą
• Przyjemność bez obaw dzięki możliwości nieustannego odtwarzania przez 40 godzin
• Zasilanie z baterii zapewnia przenośność
• Przewód liniowy służy także jako zawieszka, ułatwiając przenoszenie



 40 godzin nieustannego odtwarzania
Dzięki zasilaniu bateryjnemu głośnik umożliwia do 40 
godzin ciągłego odtwarzania, pozwalając bez 
przeszkód cieszyć się muzyką w podróży.

Zasilanie bateryjne
Zasilanie z baterii pozwala mieć głośnik zawsze ze 
sobą i cieszyć się muzyką.

Wzmacniacz klasy „D”
Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał 
analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie 
wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr 
demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. 
Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się 
wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co 
poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz 
cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% 
większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak 
wysoka efektywność przekłada się na niewielkie 
gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.
TCP320/00

Zalety
Data wydania 2016-11-08

Wersja: 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146
EAN: 06 92341 07172 73

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Zgodność z
• Komputery i laptopy
• Telefony komórkowe i odtwarzacze mp3
• GoGear
• iPhone
• iPod
• iPad

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): czarny i czerwony

Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 350–16 000 Hz
• Impedancja: 4
• Moc znamionowa RMS: 2 W

Akcesoria
• Baterie: do nabycia osobno

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 40 godz.
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

8,5 x 14,5 x 2,5 cm
• Waga: 0,058 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,85 kg
• GTIN: 1 69 23410 71727 0
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22,5 x 21 x 20 cm
• Waga netto: 0,984 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 12
• Ciężar opakowania: 0,866 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,2 x 3,3 cm
• EAN: 69 23410 71727 3
• Waga brutto: 0,122 kg
• Waga netto: 0,082 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Wyświetlacz
• Ciężar opakowania: 0,04 kg
• Typ ułożenia półki: Obie
•

Dane techniczne
Przenośny głośnik dla odtwarzaczy MP3
Uniwersalny (3,5 mm) Czarno-czerwone
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