
 

 

Philips
Prenosný reproduktor 
MP3

Univerzálny 3,5 mm
Čierne a červené

TCP320
Stereofónny zvuk na cestách

zo zábavného reproduktora vreckovej veľkosti
Presúvajte sa spolu s vašou hudbou! Vychutnávajte si stereofónny zvuk kamkoľvek idete na 
cestovnom reproduktore s výnimočnou výdržou batérií. Vstupný kábel zaistíte a poslúži ako 
lanko na ľahšie prenášanie. Digitálny zosilňovač vnútri potlačí rušenie z mobilného telefónu.

Vychutnávajte si stereo hudbu
• Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
• Ľahký, prenosný dizajn pre pôžitok z hudby kedykoľvek
• Technológia tienenia mobilného telefónu zabezpečí zvuk bez rušivých efektov
• Univerzálny: funguje cez 3,5 mm konektor pre slúchadlá na zariadení

Vezmite si vašu hudbu so sebou
• 40 hodín nepretržitého prehrávania pre bezstarostnú zábavu
• Napájanie na batérie umožňuje prenosnosť
• Vstupný kábel plní funkciu lanka pre jednoduchú prenosnosť



 40 hodín nepretržitého prehrávania
Tento batériami napájaný reproduktor ponúka až 
40 hodín nepretržitého prehrávania pre 
bezstarostnú zábavu pri počúvaní hudby na cestách.

Napájané batériami
Je napájaný z batérií a jednoducho si ho vezmete so 
sebou pre zábavu na cestách – kdekoľvek a všade.

Zosilňovač triedy „D“
Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový 
signál, premení ho na digitálny signál a potom ho 
digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do 
demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. 
Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody 
digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. 
Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 
90% efektivitu v porovnaní s bežnými AB 
zosilňovačmi. Vysoká efektivitu zabezpečuje silný 
zosilňovač s malou stopou.
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Kompatibilné s
• Stolové a prenosné počítače: áno
• Mobilné telefóny a prehrávače MP3: áno
• GoGear: áno
• iPhone: áno
• iPod: áno
• iPad: áno

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): čierna a červená

Zvuk
• Frekvenčná odozva: 350 – 16 000 Hz
• Impedancia: 4
• Nominálny výkon RMS: 2 W

Príslušenstvo
• Batérie: nie je súčasťou balenia

Príkon
• Typ batérie: AAA
• Prevádzkový čas batérie: 40 hod
• Počet batérií: 3

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

8,5 x 14,5 x 2,5 cm
• Hmotnosť: 0,058 kg

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1 85 kg
• GTIN: 1 69 23410 71727 0
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 22,5 x 21 x 20 cm
• Hmotnosť netto: 0,984 kg
• Počet používateľských balení: 12
• Hmotnosť obalu: 0,866 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17,2 x 3,3 cm
• EAN: 69 23410 71727 3
• Hmotnosť brutto: 0,122 kg
• Hmotnosť netto: 0,082 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Displej
• Hmotnosť obalu: 0 04 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve
•

Technické údaje
Prenosný reproduktor MP3
Univerzálny 3,5 mm Čierne a červené
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