
 

 

Philips
Micromuzieksysteem

Internetradio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB/MP3-CD
100W

TAM8905

U
w
Vu
Blu
ku
w favoriete muziek mag 
orden gehoord.

l uw kamer met de audio waar u van houdt. Met internetradio, Spotify Connect, 
etooth en een cd-speler kan dit aantrekkelijke microsysteem het allemaal afspelen. U 

nt ook afstemmen op DAB+- of FM-radio, allemaal met een groots geluid van 100 W.

Groots geluid voor uw muziek
• Al uw muziek, podcasts en meer
• Basreflex-luidsprekers. Heldere hoge tonen en rijke lage tonen
• Woofer van 5,25 inch. Dome tweeters. Maximaal uitgangsvermogen van 100 W
• Digital Sound Control. Kies een vooraf ingestelde geluidsregeling

Meer geweldige producten
• Klassieke vormgeving. Moderne functies
• Internetradio. DAB+ FM-radio
• USB-poort. Sluit een oude bron aan of laad een mobiele telefoon op
• Spotify Connect. Bluetooth. Audio-ingang. CD-speler

Vul de kamer met muziek
• Thuis in uw huis
• Netvoeding. Afstandsbediening
• Afmetingen van de hoofdunit: 230 x 145 x 262 mm
• Afmetingen luidspreker: 174 x 260,6 x 229 mm



 Al uw muziek

Van klassieke muziek tot de nieuwste podcasts. 
U kunt Spotify in de beste kwaliteit via Wi-Fi 
streamen met Spotify Connect. U kunt ook 
afspeellijsten en meer streamen via Bluetooth, 
CD's afspelen of verbinding maken met andere 
bronnen via de audio-ingang of USB.

Internetradio, DAB+ FM

Internetradio biedt u toegang tot duizenden 
wereldwijde zenders die elk denkbaar 

programma uitzenden. De digitale tuner biedt 
kristalheldere ontvangst en u kunt 
voorkeuzezenders instellen voor uw favoriete 
internet-, DAB+- of FM-zenders.

Heldere hoge tonen en rijke lage tonen

Deze boekenplankluidsprekers bieden u een 
helder geluid en een goede bas dankzij de 
combinatie van woofer, tweeter en 
basreflexpoorten. Een maximaal 
uitgangsvermogen van 100 W zorgt voor een 
groots geluid in elke kamer. Perfect voor een 
lounge of open woonkamer.

Klassieke vormgeving
De centrale unit van mat aluminium en de 
houten luidsprekerkasten doen denken aan het 
ontwerp van aparte HiFi-onderdelen. Op het 
heldere kleurenscherm worden de bron of het 

station, de albumhoes en de informatie over 
het nummer weergegeven. Met behulp van de 
knoppen met reliëf kunt u het volume, de 
bronselectie en de afstemming regelen.

Digital Sound Control
Hiphop of zangkoren, symfonie of rockopera? 
Wat u ook leuk vindt, met de Digital Sound 
Control-functie van dit microsysteem kunt u 
er nog meer van genieten. Kies uit de vooraf 
ingestelde geluidsstijlen die zijn ontworpen om 
het beste in uw muziek naar boven te halen.

Thuis in uw huis
Dit microsysteem met netvoeding ziet er 
geweldig uit in elke kamer. Het draadloze 
Bluetooth-bereik is 10 m en u kunt een 
smartapparaat opladen via de USB-poort. Met 
de gebruiksvriendelijke afstandsbediening hebt 
u de belangrijkste functies binnen handbereik.
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Geluid
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 100W
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Bass 

Reflex-luidsprekersysteem
• Geluidsmodus: Krachtig, Helder, Helder, Warm, 

Gebalanceerd
• Volumeregeling: Roterend
• Frequentiebereik: 50 - 20000 Hz, ±3 dB
• Luidsprekerimpedantie: 4+12 ohm

Luidsprekers
• Aantal geluidskanalen: 2.0
• Driverconfiguratie: 2 richtingen
• Aantal tweeters: 2
• Diameter tweeter: 25 mm
• Aantal woofers: 2
• Diameter woofer: 5,25"

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 

Flash Drive
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• USB-modi voor directe weergave: Snel 
achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

• Audio ondersteunde formaten: MP3
• Max. samplefrequentie: 24-bits/44,1 kHz

Tuner/ontvangst/transmissie
• Type tuner:: Digitaal
• Tunerbereik: FM, DAB/DAB+, Internetradio
• Antenne: Afneembare draadantenne (75 ohm)
• Voorkeurzenders: 20 FM, 20 DAB, 20 

internetradio/podcasts, 10 Spotify
• RDS: Ja.

Connectiviteit
• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
• Bereik van Bluetooth: 10 m (open ruimte)
• Bluetooth-versie: 4,2
• USB: USB-poort, Opladen met max. 2A
• Audio in: 3,5 mm
• Hoofdtelefoonaansluiting: 1 x 3,5 mm
• Smart Home: Spotify Connect
• DLNA-norm: n.v.t.

Comfort
• Klok: Op het hoofdscherm, 24/12-uurs weergave
• Klok-update: DAB / internetradio
• Schermtype: 2,4" TFT
• Ladertype: Lade
• Alarmfuncties: Ja, zoemer, internetradio, DAB, FM
• Aantal alarmen: 2
• Sleeptimer
• Afstandsbediening

Ontwerp
• Systeemonderdelen: Hoofdunit, Luidsprekers
• Wandmontage mogelijk: Nee

Compatibiliteit
• Bediening via app voor smartphone/tablet: Nee

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Netsnoer (2), FM-

antenne, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, 
Snelstartgids, Garantiekaart

• Voedingskabel: Lengte 1,5 m

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 230x145x262 mm
• Gewicht hoofdunit: 2,17 kg
• Aantal sprekersunits: 2
• Luidsprekerunit (b x h x d): 174 x 260,6 x 229 mm
• Gewicht luidspreker (per unit): 2,716 kg
• Set (b x h x d): 578 x 260,6 x 262 mm
• Gewicht van de set: 7,62 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 10891 2
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

62 x 31,6 x 33,5 cm
• Brutogewicht: 9,948 kg
• Nettogewicht: 8,22 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,728 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
• Type schap: Staand
•
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