
 

 

Philips
Mikro mūzikas sistēma

Interneta radio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W

TAM6805
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antojot interneta radio, Spotify Connect, Bluetooth un kompaktdisku atskaņotāju, šī kompaktā 

ss vienā" mikrosistēma var to visu atskaņot. Varat arī pievienot citus avotus, izmantojot audio 
ju vai USB. Izbaudiet bagātīgāku skaņu no sistēmas, kas iekļaujas gandrīz jebkurā telpā.

Bagātīga skaņa jūsu mūzikai
• Kompakta "viss vienā" mikrosistēma
• Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma
• 2x 3 collu pilna diapazona skaļruņi. 50 W maksimālā jauda
• Digitālā skaņas kontrole. Izvēlieties iepriekš iestatītu skaņas stilu

Vairāk patīkamā
• Klasisks izskats. Modernas funkcijas
• Visa jūsu mūzika, podraides un vairāk
• Interneta radio, DAB+ FM radio
• USB ports. Pievienojiet savu avotu vai uzlādējiet mobilo ierīci
• Spotify Connect. Bluetooth. Audio ieeja. Kompaktdisku atskaņotājs

Piepildiet telpu ar mūziku
• Mājās kā mājās
• Maiņstrāvas barošana. Tālvadības pults
• Galvenās ierīces izmēri: 420x262x140 mm



 Visa jūsu mūzika

No klasiskām melodijām līdz jaunākajām 
podraidēm. Izmantojot Spotify Connect, jūs 
varat straumēt Spotify vislabākās kvalitātes 
signālus, izmantojot Wi-Fi. Jūs varat arī 
straumēt atskaņojumu sarakstus un daudz ko 
citu ar Bluetooth, atskaņot kompaktdiskus vai 
izveidot savienojumu ar citiem avotiem, 
izmantojot audio ieeju vai USB.

Interneta radio, DAB+ FM

Interneta radio ir jūsu piekļuves līdzeklis 
tūkstošiem pasaules radiostaciju, kas pārraida 
visu veidu programmas. Digitālais uztvērējs 
nodrošina skaidru uztveršanu, un jūs varat 
iepriekš iestatīt jūsu iecienītāko interneta tīklu, 
DAB+ vai FM stacijas.

Bagātīga skaņa jūsu mūzikai

Divi skaļruņi ir iebūvēti šīs "viss vienā" 
mikrosistēmas skapī. Jūs saņemat skaidru skaņu 

un labu basu no pilna diapazona skaļruņiem un 
skaņu atstarojošā porta. Maksimālā 50 W jauda 
ir lieliski piemērota virtuvēm, birojiem un 
mazākām dzīvojamām telpām.

Klasisks izskats
Koka korpuss un iebūvētie skaļruņi atgādina 
atdalīto Hi-Fi retro dizainu. Skaidrā krāsu 
displejā tiek parādīts avots vai stacija, kā arī 
informācija par albuma noformējumu un 
dziesmu. Teksturētās ciparnīcas kontrolē 
skaļumu, avota izvēli un iestatīšanu.

Digitālā skaņas kontrole
Hiphopu vai kori, simfoniju vai rokoperu? Lai 
kam jūs dotu priekšroku, šī mikrosistēmas 
digitālā skaņas kontroles funkcija ļauj jums to 
izbaudīt vēl vairāk. Izvēlieties no iepriekš 
iestatītajiem skaņu stiliem, kas izstrādāti tā, lai 
jūsu mūzikā izceltu labāko.

Mājās kā mājās
Šī mikrosistēma ar maiņstrāvas barošanu 
izskatās lieliski ikvienā istabā. Bluetooth 
bezvadu uztveršanas attālums ir 10 m, un, 
izmantojot USB portu, varat uzlādēt viedierīci. 
Viegli lietojama tālvadība ļauj izmantot funkcijas 
no attāluma.
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Izceltie produkti
Mikro mūzikas sistēma
Interneta radio, DAB+ Bluetooth, Spotify Connect, USB, MP3-CD, 50 W
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Skaņa
• Maksimālā izejas jauda (RMS): 50 W
• Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole, 

Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma
• Skaņas režīms: Jaudīgs, Caurspīdīga, Gaišs, Silts, 

Balansēts
• Skaļuma vadība: rotācijas
• Frekvences reakcija: 50–20 000 Hz, ±3 dB
• Skaļruņa pilnā pretestība: 6 omi

Skaļruņi
• Skaņas kanālu skaits: 2,0
• Skaļruņu konfigurācija: Pilns klāsts
• Pilna diapazona skaļruņu skaits: 2
• Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 3"

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-

CD, USB zibatmiņas disks
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 
priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, 
atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

• Atbalstītie audio formāti: MP3
• Maksimālais parauga ātrums: 24 biti/44,1 kHz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja tips: Digitāls
• Uztvērēja joslas: FM, DAB/DAB+, Interneta radio
• Antena: Noņemama, spraudņauklas (75 omi)
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20 FM, 20 DAB, 40 

interneta radio/podraides, 10 Spotify
• RDS: Jā.

Savienojamība
• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
• Bluetooth diapazons: 10 m (brīva vieta)
• Bluetooth versija: 4,2
• USB: USB resurss, Maks. 2 A uzlāde
• Audio ieeja: 3,5 mm
• Austiņu ligzda: 1 x 3,5 mm

• Viedā māja: Spotify Connect
• DLNA standarts: N.P.

Lietošanas komforts
• Pulkstenis: Galvenajā displejā, 24/12 stundu 

rādījums
• Pulksteņa atjaunošana: DAB / interneta radio
• Displeja ekrāna veids: 2,4 collu TFT
• Ielādētāja tips: nodalījums
• Modinātāja signāli: Jā, zummers, interneta radio, 

DAB, FM
• Modinātāja signālu skaits: 2
• Izslēgšanās taimeris
• Tālvadības pults

Dizains
• Sistēmas komponenti: Galvenā ierīce
• Piestiprināma pie sienas: Nē

Saderība
• Viedtālruņa/planšetdatora lietotņu vadība: Nē

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Maiņstrāvas vads (x2), FM 

antena, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Īsa 
lietošanas pamācība, Garantijas brošūra

• Strāvas vads: Garums 1,5 m

Izmēri
• Ierīce (P x A x Dz): 420 x 140 x 262 mm
• Ierīces svars: 4,43 kg

Iesaiņojuma izmēri
• EAN: 48 95229 10984 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

49,2 x 21,6 x 33,8 cm
• Bruto svars: 6,07 kg
• Neto svars: 4,7 kg
• Taras svars: 1,37 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kārba
• Plauktā novietošanas veids: Stāvus
•

TAM6805/10

Specifikācijas
Mikro mūzikas sistēma
Interneta radio, DAB+ Bluetooth, Spotify Connect, USB, MP3-CD, 50 W

http://www.philips.com

