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TV2 & TV5
TV SPEAKER BASE WITH BLUETOOTH

As TVs ficam mais inteligentes e mais versáteis e estão sendo usadas 
cada vez mais como o centro do nosso sistema de entretenimento. Elas 
podem ser usadas para navegar na internet e tocar música a partir de 
praticamente qualquer lugar, dando acesso imediato e fácil a todos os 
seus arquivos digitais e um mundo de serviços, rádio de internet e sites 
de vídeo streaming. Mas as TVs também estão se tornando mais e mais 
finas, o que significa que elas não têm mais espaço para alto-falantes 
integrados decentes. Isso significa que a maioria das TVs agora tem um 
som pobre, metálico e deixam o áudio sem profundidade e sem vida.

O TV2 e o TV5 são ambos uma atualização incrível para qualquer TV 
de tela plana. Se você quer uma solução simples que evita a confusão 
de caixas acústicas surround, o TV2 ou o TV5 é a solução para você. 
Ao contrário de barras de som, eles proporcionam um desempenho 
profundo sem a necessidade de um subwoofer externo, evitando 
qualquer confusão extra em sua sala de estar.

O TV2 e o TV5 podem até mesmo fazer streaming de áudio de alta 
qualidade via Bluetooth, permitindo que você toque áudio sem fio de 
qualquer telefone, tablet ou computador.

GRANDE SOM PARA A SUA 
TELA GRANDE E STREAMING 
DE BLUETOOTH, TUDO 
EM UMA CAIXA DE FÁCIL 
INSTALAÇÃO

AS MELHORES DICAS!

Cambridge Audio: nossa história

Desde 1968 a Cambridge Audio tem sido guiada 
por um princípio simples: toda música deve sempre 
ter um som incrível.
 A Cambridge Audio é para pessoas que realmente 
ouvem música.  Nossos produtos originais 
projetados na Inglaterra são apreciados no mundo 
todo por pessoas como você que compartilham um 
amor pela música.

Temos uma reputação invejada pela inovação e 
cada um de nossos engenheiros é fanático em 
sua busca de produzir uma experiência autêntica 
e agradável. Quando você ouve um produto da 
Cambridge Audio não só ouve a diferença, você 
sente isso. Queremos que todo mundo experimente 
esse prazer.
 Nós amamos música e temos orgulhos do que 

fazemos. Nossa paixão por ouvir boa música e a 
diversão que temos no processo de criação dos 
produtos que fazemos se tornam visíveis em nossos 
produtos, para que todos possam ver e ouvir.
 Somos todos amantes de música, pura e 
simplesmente, e queremos compartilhar esse amor. 
Porque grandes coisas acontecem quando pessoas 
que amam a música fazem projetos de hi-fi!
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TV2
Conexões físicas

Áudio digitalConectividade excelente

Revelando os detalhes - uma variedade de tecnologias
 
Fabricantes de TV estão tão centrados em fazer TVs mais finas que os alto-falantes finos que usam 
muitas vezes significam uma grave falta de qualidade de som. Não com o TV2 e o TV5!

Potência real, caixas acústicas reais  
Tanto o TV2 como o TV5 apresentam um amplificador digital de 100 
W que proporciona uma impressionante potência e controle, enquanto 
seus subwoofers integrados garantem que a televisão e filmes terão um 
ótimo som para combinar com a ação das maiores telas grandes. E os 
dois acionadores BMR (Balanced Mode Radiator) de 57 mm patenteados 
produzem um som amplo, que enche o ambiente, um impressionante 
desempenho musical e clareza de voz incrível – você nunca mais precisará 
aumentar o volume para entender o diálogo.

Subwoofers poderosos 
O TV2 apresenta um subwoofer ativo, projetado para baixo de 165 mm, 
que complementa muito bem os dois acionadores de BMR e fornece graves 
ricos e detalhados. O TV5 leva as coisas um passo adiante, adicionando 

um segundo subwoofer ativo de 165 mm. Os subwoofers gêmeos do 
TV5 significam que ele tem duas vezes a área da superfície de acionador 
de graves e o dobro da eficiência na resposta de graves. Estas duas 
combinações resultam em um som que é grande o suficiente para encher 
qualquer ambiente e combinam com a ação em qualquer tela grande.

Processamento de sinal digital (DSP)  
O TV2 e o TV5 usam tecnologia avançada desenvolvida para produção 
de filmes e música para obter o maior som possível a partir do gabinete 
compacto. Os resultados verdadeiramente surpreendem e você 
experimentará um som que é mais alto, mais nítido e mais pleno que outros 
sistemas de uma caixa para TV.

Áudio digital  
O TV2 e o TV5 apresentam uma entrada óptica Toslink, permitindo que 
um sinal digital direto seja retirado de sua TV. O TV2 e o TV5 processam 
o sinal de áudio digital de alta qualidade para um som muito melhor do 
que você normalmente receberia dos seus alto-falantes integrados da 
TV. Há até mesmo um cabo óptico incluído! 

Conexões físicas  
O TV2 e o TV5 também têm uma entrada analógica de áudio, RCA 
ou 3,5 mm. Isto é muito útil se sua TV não tem uma saída de áudio 
digital e também para iPods mais antigos, por exemplo. A entrada 
analógica do TV2 ou do TV5 permite que você ligue uma fonte externa, 
como uma TV ou MP3 player, e toque através do TV2 ou do TV5 em 
qualidade ótima que enche o ambiente.

Nota: se a tomada de 3,5 mm for usada, ela tem prioridade sobre 
a entrada RCA, que vai ser silenciada.

Streaming Bluetooth    
O TV2 e o TV5 podem até mesmo transmitir áudio Bluetooth!  Bluetooth 
Estéreo é encontrado em quase todo smartphone, tablet e computador 
- portanto se seu dispositivo está dentro da área de alcance (até 10 m), 
o streaming de áudio sem fio é fácil. 

Além do Codec Padrão de Bluetooth (SBC), o TV2 e o TV5 também 
suportam o sistema de Bluetooth de qualidade superior, aptX, que tem 
um som ainda melhor e permite que você retire o máximo de detalhe 
digital do streaming de seu dispositivo Bluetooth.

Com a qualidade de som superior do TV2 e do TV5, faça seus 
canais YouTube e de música, tais como o VEVO, terem um som 
como nunca tiveram - como criado pelo artista. 

Música, como foi criada pelo artista!

TV5
Conexões físicas 

Áudio digital

O TV2 e o TV5 vão lembrar de até 8 dispositivos Bluetooth 
diferentes com os quais eles tenham sido emparelhados. Cada vez 
que você ligar o TV2 ou o TV5, ele irá emparelhar automaticamente 
com qualquer um dos últimos 8 dispositivos sem você ter que 
colocá-lo em modo de emparelhamento novamente. 

Você sabia?
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TV2 & TV5
TV SPEAKER BASE WITH BLUETOOTH

Fácil de controlar
O TV2 e o TV5 ainda vêm com um cabo óptico para  
sua TV e um controle remoto ergonômico para  
ajustar modos de volume, entrada e o som. 

4 modos diferentes de som
Existem 4 modos diferentes de som (selecionáveis a partir do controle remoto) 
que podem ser usados para melhorar a sua experiência de som, dependendo 
do material que você quer ouvir e de sua preferência pessoal. Cada modo de 
som sutilmente ajusta as configurações de EQ (equalizador) do amplificador 
de 100 W integrado para se adequar a diferentes preferências. 

1. Voz: Realçando as vozes para melhorar a clareza, essa configuração 
é ideal para aqueles que se sentam longe da TV ou não têm muita 
sensibilidade auditiva, produzindo um vocal mais claro e mais detalhado
2. TV: Para um som de TV muito melhor
3. Música: Para música e vídeos de música em estéreo melhorado
4. Filme: Projetado para obter o melhor som de filmes

Subwoofer de 6,5 polegadas  
O TV2 tem um subwoofer integrado, projetado para baixo, para impulsionar 
os graves. Ao contrário de barras de som, não há nenhuma necessidade de 
plugar um sub externo. E porque o sub aponta para baixo, o posicionamento 
não é importante e o cone do alto-falante está a salvo de batidas.

Subwoofers de 6,5 
polegadas gêmeos   
o TV5 leva as coisas um passo adiante, adicionando um segundo 
subwoofer ativo de 165 mm (6,5’’). Os subwoofers gêmeos do TV5 
significam que ele tem duas vezes a área da superfície de acionador de 
graves e o dobro da eficiência na resposta de graves.

Graves potentes!

Nenhuma confusão de 
controle remoto
O TV2 e o TV5 ambos suportam aprendizado IV, permitindo que aprendam os 
comandos de volume de sua TV ou do controle remoto Sky.  Isto significa que 
você pode usar o controle remoto de sua TV, Sky ou satélite para controlar o 
volume da TV2 ou do TV5 sem ter que usar um controle remoto separado.

Acionadores BMR 
Os acionadores patenteados BMR (Balanced Mode Radiator) para 
caixas acústicas produzem um som mais amplo, que enche o ambiente 
melhor que caixas acústicas tradicionais de tamanho similar - ideal para 
um sistema de uma caixa para TV, música e filmes. Caixas acústicas 
normais, como você vai encontrar em TVs e barras de som, usam um 
efeito de pistão para mover para trás e para frente para criar o som. 
Nossas caixas acústicas BMR criam som movendo-se não apenas para 
frente e para trás, mas também com vibração horizontal e vertical, para 
um som muito mais amplo. Isto cria uma “área ótima” maior, sente-se 
em qualquer lugar na sala e o TV2 e o TV5 ainda terão um ótimo som.

O TV2 e o TV5 têm um recurso de APD (Desligamento Automático) 
ambientalmente amigável. Para poupar energia, o TV2 e o TV5 se desligarão 
automaticamente após vários segundos se nenhum som for tocado. E graças 
à inteligente tecnologia de detecção de áudio, o TV2 e o TV5 automaticamente 
voltarão a ligar quando você começa a ver televisão ou ouvir música novamente.

Ligação Automática, 
Desligamento Automático

Toque toda sua música, 
onde quer que ela esteja, 
através do TV2 e do TV5
O TV2 e o TV5 têm streaming Bluetooth sem fio integrado, o que significa 
que são muito mais do que simplesmente ótimos sistema de som para 
TV. Liberte a música armazenada em seu smartphone, tablet ou laptop e 
encha a sala com suas músicas favoritas, graças ao TV2 e ao TV5.
Agora você pode tocar tudo no seu dispositivo Bluetooth através do TV2 
e do TV5, de sua própria música até aplicativos streaming como o Spotify, 
Pandora ou BBC iPlayer por exemplo. 
Tudo o que você pode ouvir em seu telefone, tablet ou laptop soará 
infinitamente melhor tocado no TV2 e no TV5! 

“O projeto simplificado de telas planas modernas 
significa que, infelizmente, o som que elas 
produzem também se tornou mais plano. Partimos 
para construir uma base de TV com caixa acústica 
ultraconveniente para trazer de volta a potência 
à sua TV! Agora, Netflix, Youtube e canais de TV 
todos têm mais profundidade e clareza. Além disso, 
há a funcionalidade Bluetooth, então você também 

pode transmitir música sem fio do seu telefone ou laptop!”
Dave, projeto eletrônico

Nossa visão
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TV2 & TV5
TV SPEAKER BASE WITH BLUETOOTH

Ouça toda sua música, onde quer que ela esteja... 
O TV2 e o TV5 tocam toda sua música, onde quer que ela esteja – 
smartphone, tablet ou em um computador.  Por suportar entradas 
de áudio digitais e analógicas, além de streaming via Bluetooth, 
o TV2 e o TV5 não estão presos a nenhum tipo de dispositivo – 
podem tocar música deles todos!

Nenhuma confusão de controle remoto 
O TV2 e o TV5 ambos suportam aprendizado IV, permitindo que 
aprendam os comandos de volume de sua TV ou do controle 
remoto Sky.  Isto significa que você pode usar o controle remoto de 
sua TV, Sky ou satélite para controlar o volume da TV2 ou do TV5 
sem ter que usar um controle remoto separado.

Ligação Automática, Desligamento Automático 
O TV2 e o TV5 têm um recurso de APD (Desligamento Automático) 
ambientalmente amigável.  Para poupar energia, o TV2 e o TV5 
se desligarão automaticamente após vários segundos se nenhum 
som for tocado. E graças à inteligente tecnologia de detecção de 
áudio, o TV2 e o TV5 automaticamente voltarão a ligar quando você 
começa a ver televisão ou ouvir música novamente.

Graves excelentes 
O TV2 apresenta um subwoofer ativo, projetado para baixo de 165 
mm (6,5’’), que complementa muito bem os dois acionadores BMR 
e fornece graves ricos e detalhados. O TV5 leva as coisas um passo 
adiante, adicionando um segundo subwoofer ativo de 165 mm 
(6,5’’).  Os subwoofers gêmeos do TV5 significam que ele tem duas 
vezes a área da superfície de acionador de graves e o dobro da 
eficiência na resposta de graves. Estas duas combinações resultam 
em um som que é grande o suficiente para encher qualquer 
ambiente e combinam com a ação em qualquer tela grande.

Componentes de alta qualidade 
Para produzir o melhor som possível, o TV2 e o TV5 usam um 
amplificador digital poderoso de 100 W acionado por DSP 
(Processador Digital de Sinal) para produzir som em duas unidades 
BMR (Balanced Mode Radiator) de alta qualidade e em subwoofers 
integrados.

Simples e sem confusão 
O TV2 e o TV5 são ambos uma atualização incrível para qualquer TV 
de tela plana. Se você quer uma solução simples que evita a confusão 
de caixas acústicas surround, o TV2 ou o TV5 é a solução para você. 
Ao contrário de barras de som, eles proporcionam um desempenho 
profundo sem a necessidade de um subwoofer externo, evitando 
qualquer confusão extra em sua sala de estar.

Serviços de streaming, aplicativos e música 
Emparelhe seu dispositivo via Bluetooth e traga a impressionante 
qualidade de áudio do TV2 e do TV5 a todos os seus serviços de 
streaming e aplicativos, como Spotify, Pandora ou BBC iPlayer.  
Tudo o que você pode ouvir em seu telefone, tablet ou laptop soará 
infinitamente melhor tocado no TV2 e no TV5!

Jogos 
Se você joga jogos na sua TV ou assiste filmes em seu laptop, telefone 
ou tablet, você sabe como o som pode ser ruim. Mas agora você pode 
enviar o áudio ao TV2 ou do TV5 e ouvir todos os estrondos, colisões e 
efeitos com detalhes incríveis!

Modos diferentes de som 
Existem 4 modos diferentes de som (selecionáveis a partir do controle 
remoto) que podem ser usados para melhorar a sua experiência de 
som, dependendo do material que você quer ouvir e de sua preferência 
pessoal. Cada modo de som sutilmente ajusta as configurações de EQ 
(equalizador) do amplificador de 100 W integrado para se adequar a 
diferentes preferências.

Áudio digital 
O TV2 e o TV5 apresentam uma entrada óptica Toslink, permitindo que 
um sinal digital direto seja retirado de sua TV. O TV2 e o TV5 processam 
o sinal de áudio digital de alta qualidade para um som muito melhor do 
que você normalmente receberia dos seus alto-falantes integrados da 
TV. Há até mesmo um cabo óptico incluído.

O TV2 e o TV5 proporcionam excepcional qualidade de áudio a partir da sua TV e de Bluetooth.  
Aqui estão 10 razões escolher o Cambridge Audio TV2 e o TV5 em vez de outros sistemas...

Por que o TV2 e o TV5 são perfeitos para você...
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O TV2 e o TV5 são posicionados de forma 
rápida e fácil, seja sob a sua TV ou na primeira 
prateleira do seu rack de TV.

Posicionamento simples
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