
 

 

„Philips“
MP3 nešiojamasis 
garsiakalbis

Universalus 3,5 mm
Juodos ir raudonos

TCP320
Stereofoninis garsas kelionėje

iš žavaus, kišenėje telpančio garsiakalbio
Judėkite su muzika! Kur bekeliautumėte, mėgaukitės stereofoniniu garsu iš kelioninio garsiakalbio su 

išskirtinai ilgai veikiančiu akumuliatoriumi. Pritvirtinkite linijos įvesties laidą, kurį galėsite naudoti kaip 

dirželį, kad būtų patogiau nešiotis. Integruotas skaitmeninis stiprintuvas pašalina mobiliųjų telefonų 

trukdžius.

Mėgaukitės muzika stereogarsu
• D klasės skaitmeninis stiprintuvas aukštai garso kokybei
• Lengvi ir mobilūs – muzika galite mėgautis visur
• Mobilaus telefono ekranavimas garsui be statinių traškesių
• Universalumas: veikia prijungus įrenginius prie 3,5 mm ausinių lizdo

Pasiimkite muziką su savimi
• 40 valandų nuolatinio naudojimo – mėgaukitės be rūpesčių
• Maitinami baterijomis, todėl mobilūs
• Įvado laidas tampa dirželiu, už kurio patogu nešti



 40 valandų nuolatinio naudojimo
Naudodami baterijas garsiakalbiai gali veiki be 
perstojo iki 40 valandų, todėl keliaudami galite 
klausytis muzikos visiškai be rūpesčių.

Maitinami baterijomis
Įdėkite baterijas ir galėsite lengvai mėgautis muzika 
pasiėmę juos su savimi – nesvarbu kur.

D klasės stiprintuvas
D klasės skaitmeninis stiprintuvas paima analogišką 
signalą, paverčia jį skaitmeniniu ir sustiprina. Signalas 
praeina pro demoduliavimo filtrą ir duoda galutinę 
išvestį. Sustiprinta skaitmeninė išvestis siūlo visus 
skaitmeninio garso įrašo privalumus, įskaitant 
patobulintą garso kokybę. Be to, D klasės 
skaitmeninis stiprintuvas yra daugiau nei 90% 
efektyvesnis, palyginus su tradiciniais AB 
stiprintuvais. Šis didelis efektyvumas virsta galingu 
stiprintuvu.
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Suderinama su
• Asmeniniai ir nešiojami kompiuteriai
• Mobilūs telefonai ir MP3 grotuvai
• „GoGear“
• „iPhone”
• „iPod“
• „iPad“

Dizainas ir apdaila
• Spalva (-os): juoda ir raudona

Garsas
• Dažninė charakteristika: 350 - 16 000 Hz
• Pilnutinė varža: 4
• RMS galios koeficientas: 2 W

Priedai
• Akumuliatoriai: nepridedama

Maitinimas
• Baterijos tipas: AAA
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 40 val.
• Maitinimo elementų skaičius: 3

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

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

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,85 kg
• GTIN: 1 69 23410 71727 0
• Outer carton (L x W x H): 22,5 x 21 x 20 cm
• Grynasis svoris: 0,984 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 12
• Pakuotės svoris: 0,866 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,2 x 3,3 cm
• EAN: 69 23410 71727 3
• Bendras svoris: 0,122 kg
• Grynasis svoris: 0,082 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Ekranas
• Pakuotės svoris: 0,04 kg
• Išdėstymo tipas: Abu
•

Specifikacijos
MP3 nešiojamasis garsiakalbis
Universalus 3,5 mm Juodos ir raudonos
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