
 

 

Philips
Microsistem audio

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB pentru încărcare
60 W, intrare audio

TAM4205
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est microsistem cu aspect clasic îţi permite să transmiţi muzică şi podcasturi, să redai CD-uri şi 
asculţi radio FM – toate cu un sunet bogat de 60 W. Este perfect pentru o cameră de relaxare 
 un spaţiu de locuit deschis şi poţi conecta şi alte surse prin USB sau intrarea audio.

Sunet excelent pentru muzica ta
• Difuzoare bass-reflex. Tonuri joase mai ample
• Woofer de 4", tweeter de 20 mm, putere de ieșire de 60 W
• Digital Sound Control. Alege un stil de sunet presetat

De la CD-uri clasice la streaming
• Design clasic
• Toată muzica ta
• CD player. Radio FM digital cu 10 presetări. Intrare audio
• Port USB. Conectează o sursă mai veche sau încarcă un dispozitiv mobil
• Bluetooth. Transmite muzică, podcasturi și multe altele

Umple camera cu melodii
• Potrivit pentru casa ta
• Alimentat la priză. Telecomandă
• Dimensiuni unitate principală: 220 x 104 x 231,5 mm
• Dimensiuni boxă: 150 x 241,3 x 173 mm



 Toată muzica ta
Acest microsistem elegant îţi permite să transmiţi 
liste de redare și multe altele prin Bluetooth, să redai 
CD-uri și să asculţi radio FM. Tunerul radio digital cu 
10 presetări oferă recepţie clară, iar CD playerul 
poate citi CD-uri MP3 și CD-uri înregistrate.

Difuzoare bass-reflex
Difuzoarele în stil raft oferă sunet clar și bas de 
calitate datorită combinaţiei dintre woofer, tweeter 
și porturile bass-reflex. Puterea maximă de 60 W 
oferă sunet puternic în orice cameră. Perfecte 
pentru o cameră de relaxare sau un spaţiu de locuit 
deschis.

Design clasic
Unitatea centrală în două tonuri și carcasele 
difuzoarelor amintesc de designul componentelor 
Hi-Fi separate. Butonul texturat pentru controlul 
volumului oferă o senzaţie analogică plină de 
satisfacţie când este acţionat. În partea frontală a 
unităţii există butoane pentru redare și selectarea 
sursei.

Digital Sound Control
Muzică hip-hop sau corală, operă sau rock simfonic? 
Indiferent de muzica pe care o preferi, funcţia Digital 
Sound Control a acestui microsistem îţi permite să 
te bucuri de ea mai mult. Alege dintre stilurile de 
sunet presetate, concepute să ofere tot ce este mai 
bun din muzică.

Potrivit pentru casa ta
Acest microsistem alimentat la priză arată excelent 
în orice încăpere. Raza de acoperire wireless 
Bluetooth este de 10 m și poţi încărca un dispozitiv 
inteligent prin portul USB. Telecomanda ușor de 
utilizat îţi aduce funcţiile cheie la vârful degetelor.
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Repere
• Standard DLNA: n.a.
Sunet
• Putere maximă ieșire (RMS): 60 W
• Caracteristici superioare sunet: digital sound 

control, Sistem de boxe Bass Reflex
• Mod de sunet: Puternic, Transparent, Luminos, 

Cald, Echilibrat
• Controlul volumului: rotativ
• Răspuns în frecvenţă: 50-20000 Hz
• Impedanţă boxe: 6+8 ohmi

Difuzoare
• Număr de canale de sunet: 2.0
• Configuraţia difuzoarelor: Cu 2 direcţii
• Număr de tweetere: 2
• Diametru tweeter: 20 mm
• Număr de woofere: 2
• Diametru woofer: 4"

Redare audio
• Suporturi de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 

Unitate flash USB
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 
înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, repetare, aleatoriu, oprire

• Formate audio acceptate: MP3
• Rată max. de eșantionare: 24 biţi/44,1 kHz

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Tip de tuner: Digital
• Benzi tuner: FM mono, stereo FM
• Antenă: Antenă spiralată fixă FM
• Presetări de posturi: 10 (FM)
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată, Instalare facilă (plug & play)
• RDS: Nu

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Acceptă 

puncte multiple (Sincronizare multiplă)
• Rază de acţiune Bluetooth: 10 m (spaţiu liber)
• Versiune Bluetooth: 4.2
• USB: Port USB
• Încărcare USB: 5 V, 2 A
• Intrare audio: 3,5 mm
• Smart Home: n.a.

Confort
• Ceas: Pe afișajul principal, Afișaj pe 24/12 ore
• Tip ecran: Afișaj LED
• Tip încărcător: tavă
• Alarme: Da, sonerie, FM, CD
• Nr. de alarme: 1
• Temporizator de standby
• Telecomandă

Design
• Componentele sistemului: Unitate principală de 

comandă, Boxe
• Montare pe perete: Nu

Compatibilitate
• Control prin aplicaţie pe smartphone/tabletă: Nu

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Antenă 

FM, Telecomandă, 2 baterii AAA, Ghid de iniţiere 
rapidă, Certificat de garanţie

• Cablu de alimentare: Lungime de 1,5 m

Dimensiuni
• Unitate principală (l x H x A): 220 x 104 x 

231,5 mm
• Greutate unitate principală: 1,68 kg
• Nr. de boxe: 2
• Boxă (l x H x A): 150 x 241,3 x 173 mm
• Greutate difuzor (per unitate): 1,78 kg
• Aparat (l x H x A): 520 x 241,3 x 231,5 mm
• Greutate aparat: 5,23 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 48 95229 10982 7
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

37,6 x 35,2 x 36,5 cm
• Greutate brută: 7 kg
• Greutate netă: 5,28 kg
• Greutate proprie: 1,72 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: În picioare
•
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