
 

 

Philips
Coluna MP3 portátil

universal, 3,5 mm
Preto e vermelho

TCP320
Som estéreo em movimento

a partir de uma coluna divertida em tamanho de bolso
Mexa-se com a sua música! Desfrute do som estéreo em qualquer lugar graças a uma coluna de viagem 

com pilha de durabilidade excepcional. Prenda o cabo de entrada para usar como correia para uma 

portabilidade fácil. No interior, o amplificador digital elimina a interferência de telemóveis.

Desfrute da sua música em estéreo
• Amplificador digital de classe ‘D’ para som de qualidade
• Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora
• Tecnologia bloqueadora de telemóveis para som sem estática
• Universal: funciona a partir da entrada de auscultadores de 3,5 mm do seu dispositivo

Leve a sua música consigo
• 40 horas de reprodução contínua para diversão sem preocupações
• Alimentação a pilhas para portabilidade
• Cabo de entrada transforma-se em correia para uma fácil portabilidade



 40 horas de reprodução contínua
Alimentada por pilhas, esta coluna oferece até 40 
horas de reprodução contínua para uma diversão 
sem preocupações quando está a ouvir a sua música 
em movimento.

Alimentação a pilhas
Visto que é alimentada a pilhas, é fácil levá-la consigo 
para desfrutar em viagem - onde quer que esteja.

Amplificador de Classe 'D'
O Amplificador Digital de Classe ‘D’ recebe o sinal 
analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o 
digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de 
desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital 
amplificado proporciona todas as vantagens do áudio 
digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além 
disso, o Amplificador Digital de Classe ‘D’ tem mais 
de 90% de eficácia comparativamente com os 
amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia 
traduz-se num amplificador potente de dimensões 
reduzidas.
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Compatível com
• PC e computadores portáteis
• Telemóveis e leitores de MP3
• GoGear
• iPhone
• iPod
• iPad

Design e acabamento
• Cor(es): preto e vermelho

Som
• Frequência de resposta: 350 - 16 000 Hz
• Impedância: 4
• Classificação de Energia RMS: 2 W

Acessórios
• Pilhas: não incluído

Alimentação
• Tipo de bateria: AAA
• Tempo de funcionamento a bateria: 40 hr
• Número de pilhas: 3

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

8,5 x 14,5 x 2,5 cm
• Peso: 0,058 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,85 kg
• GTIN: 1 69 23410 71727 0
• Embalagem exterior (C x L x A): 

22,5 x 21 x 20 cm
• Peso líquido: 0,984 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 12
• Tara: 0,866 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,2 x 3,3 cm
• EAN: 69 23410 71727 3
• Peso bruto: 0,122 kg
• Peso líquido: 0,082 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Visor
• Tara: 0,04 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
•

Especificações
Coluna MP3 portátil
universal, 3,5 mm Preto e vermelho
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