
 

 

Philips
Μουσικό μικροσύστημα

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Θύρα USB για φόρτιση
60 W, είσοδος ήχου

TAM4205
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ια ό,τι ακούτε
τό το μικροσύστημα με την κλασική εμφάνιση σας επιτρέπει να μεταδίδετε μουσική και podcast, 

 αναπαράγετε CD και να ακούτε ραδιόφωνο FM, όλα με πλούσιο ήχο 60 W. Είναι ιδανικό για 

λόνι ή καθιστικό ανοιχτού τύπου, ενώ επιτρέπει επίσης τη σύνδεση άλλων πηγών μέσω USB ή 

όδου ήχου.

Απίθανος ήχος για τη μουσική σας
• Ηχεία με ανάκλαση μπάσων. Πιο πλούσιοι χαμηλοί τόνοι
• Γούφερ 4", τουίτερ 20 χιλ., ισχύς εξόδου 60 W
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο στυλ ήχου

Από κλασικά CD μέχρι μετάδοση ζωντανής ροής
• Κλασική σχεδίαση
• Όλη η μουσική σας
• Συσκευή αναπαραγωγής CD. Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με 10 προεπιλογές. Είσοδος ήχου
• Θύρα USB. Για σύνδεση πηγής παλαιού τύπου ή φόρτιση κινητού
• Bluetooth. Μετάδοση μουσικής, podcast και άλλα

Γεμίστε τον χώρο σας με μελωδίες
• Απόλυτη αίσθηση άνεσης
• Τροφοδοσία AC. Τηλεχειριστήριο
• Διαστάσεις κύριας μονάδας: 220 x 104 x 231,5 χιλ.



 Όλη η μουσική σας
Αυτό το κομψό μικροσύστημα σας επιτρέπει να 
μεταδίδετε σε ροή λίστες αναπαραγωγής και 
πολλά άλλα μέσω Bluetooth, καθώς και να ακούτε 
μουσική από δίσκους CD και ραδιόφωνα FM. Ο 
ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου με 10 προεπιλογές 
σταθμών εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη, ενώ η 
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD μπορεί να 
διαβάσει CD MP3 και εγγεγραμμένα CD.

Ηχεία με ανάκλαση μπάσων
Αυτά τα ηχεία που χωρούν και σε ράφι 
προσφέρουν πεντακάθαρο ήχο και όμορφα 
μπάσα, χάρη στον συνδυασμό θυρών γούφερ, 
τουίτερ και ανάκλασης μπάσων. Η μέγιστη έξοδος 
60 W φέρνει εντυπωσιακό ήχο σε κάθε δωμάτιο. 
Ιδανικό για σαλόνι ή καθιστικό ανοιχτού τύπου.

Κλασική σχεδίαση
Η δίχρωμη κεντρική μονάδα και το περίβλημα των 
ηχείων παραπέμπουν στη σχεδίαση των 
συστημάτων Hi-Fi με μεμονωμένες μονάδες. Ο 
ανάγλυφος διακόπτης ελέγχου έντασης 
προσφέρει μια αίσθηση αναλογικής λειτουργίας, 
ενώ τα κουμπιά στο μπροστινό μέρος της 
μονάδας χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή 
μουσικής και την επιλογή της πηγής.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου
Χιπ χοπ ή χορωδιακή μουσική, συμφωνικά έργα ή 
ροκ όπερες; Όποιο κι αν είναι το στυλ σας, η 
λειτουργία Ελέγχου ψηφιακού ήχου αυτού του 
ηχοσυστήματος μικρών διαστάσεων σας 
επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας στο 
έπακρο. Διαλέξτε ανάμεσα στα προκαθορισμένα 
στυλ ήχου, που έχουν σχεδιαστεί για να 
αναδεικνύουν τη μουσική σας με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο.

Απόλυτη αίσθηση άνεσης
Αυτό το μικροσύστημα με τροφοδοσία ρεύματος 
AC ταιριάζει απόλυτα σε κάθε χώρο. Διαθέτει 
εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης Bluetooth έως 10 
μέτρα, ενώ σας επιτρέπει να φορτίζετε τις 
έξυπνες συσκευές σας μέσω της θύρας USB. Χάρη 
στο εύχρηστο τηλεχειριστήριο, έχετε όλες τις 
βασικές λειτουργίες του συστήματος πανεύκολα 
στη διάθεσή σας.
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Χαρακτηριστικά
• Φόρτιση USB: 5 V, 2 A • Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο
•

Ήχος
• Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 60W
• Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, 
σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

• Λειτουργία ήχου: Ισχυρός, Διαγραφή, 
Ανάλαφρος, Θερμό, Ισορροπημένος

• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός
• Συχνότητα απόκρισης: 50-20000 Hz
• Αντίσταση ηχείων: 6+8 ohm

Ηχεία
• Αριθμός καναλιών ήχου: 2,0
• Διαμόρφωση οδηγών: 2 δρόμων
• Αριθμός τουίτερ: 2
• Διάμετρος τουίτερ: 20 χιλ.
• Αριθμός γούφερ: 2
• Διάμετρος γούφερ: 4"

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 

USB flash drive
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία 
αναπαραγωγή/πρόγραμμα

• λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη 
κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, 
αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, 
επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop

• Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3
• Μέγ. ρυθμός δειγματοληψίας: 24-bit/44,1kHz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Τύπος δέκτη: Ψηφιακά
• Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, 
Στερεοφωνικός δέκτης FM

• LNA - κεραία: Σταθερή κεραία FM
• Προρυθμίσεις σταθμών: 10 (FM)
• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός, αυτόματη σάρωση, εύκολη 
εγκατάσταση (plug & play)

• RDS: ΟΧI

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Υποστήριξη 

MultiPoint (πολλαπλή σύζευξη)
• Εμβέλεια Bluetooth: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
• Έκδοση Bluetooth: 4,2
• USB: Host USB

• Είσοδος ήχου: 3,5 χιλ.
• Έξυπνη αρχική οθόνη: n.a.
• Πρότυπο DLNA: n.a.

Άνεση
• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, εμφάνιση 24/12 ωρών
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LED
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων
• Αφυπνίσεις: Ναι, βομβητής, FM, CD
• Αριθμός αφυπνίσεων: 1
• Χρονοδιακόπτης ύπνου
• Τηλεχειριστήριο

Σχεδίαση
• Εξαρτήματα συστήματος: Κύρια μονάδα 
ελέγχου, Ηχεία

• Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο: ΟΧI

Συμβατότητα
• Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet: ΟΧI

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Κεραία FM, Τηλεχειριστήριο, 2 
μπαταρίες AAA, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Φυλλάδιο εγγύησης

• Καλώδιο ρεύματος: Μήκος 1,5 μ.

Διαστάσεις
• Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 220x104x231.5 χιλ.
• Βάρος κύριας μονάδας: 1,68 κ.
• Αρ. μονάδων ηχείου: 2
• Μονάδα ηχείου (Π x Υ x Β): 150 x 241,3 x 173 χιλ.
• Βάρος ηχείου (ανά μονάδα): 1,78 κ.
• Σετ (Π x Υ x Β): 520x241.3x231.5 χιλ.
• Βάρος σετ: 5,23 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 48 95229 10982 7
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

37,6 x 35,2 x 36,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 7 κ.
• Καθαρό βάρος: 5,28 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,72 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
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