
 

 

Philips
Mikrowieża

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB do ładowania
18 W

TAM3205
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łysz więcej na ulubionych podcastach i listach odtwarzania. Odkryj na nowo swoją kolekcję płyt CD 

 przełącz się na radio. Ta mikrowieża o klasycznym wyglądzie świetnie sprawdza się w mniejszych 

mieszczeniach i umożliwia podłączanie innych źródeł za pośrednictwem USB lub wejścia audio.

Doskonały dźwięk Twojej muzyki
• Klasyczna budowa
• Głośniki Bass Reflex. Bogatsze tony niskie
• 3-calowy głośnik niskotonowy. Maksymalna moc wyjściowa 18 W
• Cyfrowa korekcja dźwięku. Wybierz wstępnie skonfigurowany styl dźwięku

Od klasycznych płyt CD po przesyłanie strumieniowe
• Cała muzyka
• Odtwarzacz CD, cyfrowe radio FM z możliwością ustawienia 10 stacji, wejście audio
• Port USB; podłącz starsze źródło lub naładuj telefon
• Bluetooth — strumieniowe przesyłanie muzyki, podcastów i innych treści

Wypełnij pokój dźwiękiem
• Czuj się jak u siebie w domu
• Zasilanie sieciowe. Pilot zdalnego sterowania
• Wymiary jednostki centralnej: 180 x 121 x 247 mm
• Wymiary głośnika: 150 x 238 x 125 mm



 Cała muzyka
Ta stylowa mikrowieża pozwoli na strumieniowe 
przesyłanie listy odtwarzania i nie tylko, poprzez 
Bluetooth, odtwarzanie CD i słuchanie radia FM. 
Cyfrowy tuner radiowy z możliwością ustawienia 10 
stacji zapewnia czysty odbiór, a odtwarzacz CD 
obsługuje dyski z plikami MP3 oraz nagrane CD.

Głośniki Bass Reflex
Głośniki półkowe zapewniają czyste dźwięki oraz 
dobrej jakości basy dzięki 3-calowym głośnikom 
niskotonowym i portom bass reflex. Maksymalna 
moc wyjściowa na poziomie 18 W pozwala cieszyć 
się dobrej jakości dźwiękiem w mniejszych 
przestrzeniach, takich jak biuro domowe lub 
sypialnia.

Klasyczna budowa
Dwubarwna jednostka centralna oraz kolumny 
głośnikowe przypominają wyglądem osobne 
elementy systemu Hi-Fi. Teksturowane pokrętło 
regulacji głośności nadaje całości analogowego 
charakteru. Z przodu jednostki znajdują się przyciski 
do odtwarzania i wybierania źródła.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)
Hip-hop, śpiew chóralny, muzyka symfoniczna czy 
opera rockowa? Niezależnie od tego, w jakiej 
muzyce gustujesz, funkcja cyfrowej korekcji dźwięku 
pozwoli Ci jeszcze bardziej docenić ulubione 
brzmienia. Wybieraj spośród wstępne ustawionych 
stylów dźwięku, aby wydobyć z ulubionej muzyki 
wszystko, co najlepsze.

Czuj się jak u siebie w domu
Ta zasilana sieciowo mikrowieża doskonale wygląda 
w każdym pomieszczeniu. Zasięg bezprzewodowy 
Bluetooth wynosi 10 m. Port USB umożliwia 
ładowanie inteligentnego urządzenia. Łatwy w 
obsłudze pilot zapewnia wygodny dostęp do 
głównych funkcji systemu.
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Zalety
• Standard DLNA: n.d.
Dźwięk
• Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 18 W
• Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, 

zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex
• Sound mode: Duża moc, Przezroczysty, Jasny, 

Ciepły, Zrównoważony
• Regulacja głośności: obrotowa
• Pasmo przenoszenia: 66–20 000 Hz
• Impedancja głośnika: 6 ohm

Głośniki
• Liczba kanałów dźwiękowych: 2.0
• Konfiguracja przetwornika: Pełny asortyment
• Liczba pełnozakresowych przetworników: 2
• Średnica przetwornika pełnozakresowego: 7,5 cm

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 

Pamięć flash USB
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 
USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność 
odtwarzania, zatrzymywanie

• Obsługiwane formaty audio: MP3
• Maks. częstotliwość próbkowania: 24 bity/44,1 kHz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
• Typ tunera: Cyfrowy
• Pasma tunera: UKF mono, UKF stereo
• Antena: Stała antena zakresu UKF
• Pamięć stacji: 10 (FM)
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, 
Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

• RDS: Nie

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Obsługa funkcji 

Multipoint (parowanie z wieloma urządzeniami)
• Pasmo Bluetooth: 10 m (wolna przestrzeń)
• Wersja Bluetooth: 4,2
• USB: Host USB
• Ładowanie przez USB: 5 V, 1 A
• Wejście audio: 3,5 mm
• Smart Home: n.d.

Udogodnienia
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym, Wyświetlacz 

24-/12-godzinny
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED
• Sposób ładowania: szuflada
• Budzenie: Tak, sygnał dźwiękowy, FM, CD
• Liczba alarmów: 1
• Wyłącznik czasowy
• Pilot

Wykończenie
• Elementy systemu: Główny moduł sterujący, 

Głośniki
• Możliwość montażu naściennego: Nie

Zgodność
• Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub 

tabletu: Nie

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: przewód zasilający, Antena 

FM, Pilot, 2 baterie AAA, Skrócona instrukcja 
obsługi, Broszura gwarancyjna

• Przewód zasilający: Długość 1,5 m

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 180 x 

121 x 247 mm
• Waga jednostki centralnej: 1,6 kg
• Liczba głośników: 2
• Jednostka głośnika (szer. x wys. x głęb.): 150 x 238 

x 125 mm
• Waga głośnika (na jednostkę): 0,96 kg
• Zestaw (szer. x wys. x głęb.): 500 x 238 x 247 mm
• Waga urządzenia: 3,59 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

57,7 x 31,2 x 18,5 cm
• EAN: 48 95229 10981 0
• Waga brutto: 4,65 kg
• Waga netto: 3,59 kg
• Waga opakowania: 1,06 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Typ ułożenia półki: Stojące
•
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