Série

TS
TS7000-EU
Soundbar cinematográfica
de 2.0 canais
920 mm

36 pol.

Principais funcionalidades:
Som premium perfeitamente afinado
Potenza massima audio: 160 W
Modos de som especializados
Música sem fios
ARC HDMI
Ideal para TV's de 55 pol. e superiores

Som impressionante. Mais simples.
A soundbar TS7000 da TCL oferece um som sem
distorções a qualquer nível de volume e com qualquer
tipo de conteúdo. Com componentes dedicados para as
colunas dos lados esquerdo e direito, a par do ajuste
efetuado por experientes engenheiros de áudio, poderá
desfrutar de todos os detalhes com uma clareza incrível. A
disposição dos canais das colunas é composta por
1 tweeter e 1 controlador de gama completa em ambos
os lados. Esta disposição aumenta o direcionamento do
som, para além de conferir uma maior clareza graças ao
tweeter adicional. A soundbar também oferece um som

inigualável na sua classe, sem o incómodo de exigir uma
configuração complicada.
Poderá ligar a sua TV utilizando um cabo ótico, um cabo
áudio (Aux/3,5 mm) ou um cabo HDMI. Instale facilmente
a sua soundbar debaixo da sua TV ou monte-a na parede
com o kit de montagem em parede incluído de forma a
garantir que acerta à primeira. Os pés não-corrosivos
protegem a sua mobília contra riscos. Esta soundbar está
equipada com três modos de som diferentes para
proporcionar um som otimizado com música, filmes e
noticiários.

Destaques do produto

160w
a derradeira experiência
cinematográfica

Transmissão de música sem
fios

Oferece um áudio com som
surround de excecional
qualidade e com referências
espaciais realistas.

Transmissão de música sem
fios a partir do seu
dispositivo Bluetooth
favorito

Alimentação áudio

Montagem flexível
Seja num móvel de TV, numa
mesa ou montado numa parede,
o produto tem um visual
sensacional e um desempenho
sem cedências.

Som intenso e
límpido

Modos de som
especializados

Controlo
remoto

Transmissão de
música sem fios

TCL SÉRIE-TS
Modelo
Comprimento da soundbar
Descrição

ACESSÓRIOS (INCLUÍDOS)
TS7000-EU
920 mm (36 pol.)
Soundbar de 920 mm, 160 W, 2.0 CAN

FUNCIONALIDADES DA SOUNDBAR
Canais
Dimensões do produto (LxAxD)
Indicador LED
Teclado
Passagem de IV

2.0 CAN
920 x 64 x 98 mm
36,2 pol. x 2,5 pol. x 3,8 pol.
1 LED multicor
Ligar/desligar, entradas, BT, Vol. -, Vol. +
Sim, com cabo acessório de
passagem de IV

Info. sobre garantia
Guia de introdução rápida (QSG)
Tipo de cabo de alimentação (Soundbar)

Potência máxima de áudio (Watts)

Sim

Kit de montagem em parede

Sim

Controlo remoto
Pilhas do controlo remoto

Dimensões do controlador
Nível de pressão sonora

Controlador de 51 x 114 mm
Controlador de 2 pol. x 4,5 pol.
>97 dB

Dimensões do tweeter

Tweeter de 38 mm (1,5 pol.)

Processamento Dolby

Dolby Digital

Definições EQ

Sim
Duas pilhas "AAA"

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO E EMBALAGEM
Cartão
Dimensão do produto (LxAxD)

Peso do produto (kg)
160 W

Sim
Destacável

Cabo acessório de passagem de IV

Peso do produto (lbs)
ÁUDIO (Soundbar)

Sim

Dimensão da embalagem (LxAxD)

Caixa impressa a cores
920 x 64 x 98 mm
36,2 pol. x 2,5 pol. x 3,8 pol.
5,6
2,6
992 x 152 x 134 mm
39,1 pol. x 6,0 pol. x 5,3 pol.

Peso total da embalagem (lbs)

7,2

Peso total da embalagem (kg)

3,3

* Todas as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio.

Música/Noticiário/Filme

LIGAÇÕES — Entradas/Saídas
ARC HDMI

Sim

Bluetooth

Sim (versão 4.2)

Ótica

Sim

Reprodução por USB

Sim

AUX line-in 3,5 mm

Sim

FUNCIONALIDADE DE USB
Suporte de formato áudio

MP3, WAV, FLAC

INFORMAÇÃO ENERGÉTICA
Consumo energético (W)
Potência em modo de espera

40W
<0,5W

Sendo já um dos três maiores
fabricantes de TVs do mundo, a TCL
(The Creative Life) foi fundada há
mais de 35 anos e orgulha-se dos
seus produtos de alta qualidade que
apresentam um design elegante conjugado com a tecnologia
mais avançada. A TLC comercializa os seus produtos em
mais de 160 países. Com uma vasta experiência de
desenvolvimento, a TCL está atualmente a expandir a sua
atividade para os produtos áudio, oferecendo aos seus
clientes o melhor som da sua classe e uma qualidade
irrepreensível.

