
 

 

Philips
докинг станция за iPod/
iPhone

30-щифтов съединител
20 W

TCI360
Прекрасна музика от 

вашия iPod/iPhone
Музиката от iPod/iPhone звучи чудесно от тази докинг система Philips. Просто поставете своя 

iPod/iPhone, без да го изваждате от калъфа, и се наслаждавайте на звука от басрефлексния 

високоговорител. Нещо повече, можете да зареждате устройството си, докато свири

Обогатете своето звуково изживяване
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• обща изходна мощност 20 W RMS

Лесна употреба
• Поставете своя iPod/iPhone дори когато е в калъфа си
• Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства



 Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители 
дава дълбоки басови звуци с компактни 
кутии на високоговорителите. Тя се 
различава от конвенционалната система с 
кутии на високоговорителите по 
добавените тръбни баси, които са 
акустично нагодени към високоговорителя 
за ниски честоти за оптимизиране на 
нискочестотното звучене на системата. 
Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-
малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните 
баси, за вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В 
комбинация с честотната реакция на 
високоговорителя за ниски честоти, 
системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло 
едно ново измерение от дълбоки баси.

обща изходна мощност 20 W RMS

RMS, или средно квадратична стойност, е 
обичайната мярка за звуковата мощност или 

по-точно за електрическата мощност, 
предавана от аудио усилвателя към 
високоговорителя и измервана във ватове. 
Количеството електрическа мощност, 
предавана към високоговорителя, и 
неговата чувствителност определят 
мощността на генерирания звук. 
Усилвателите биват ограничавани предимно 
от електрическата енергия, която са 
способни да усилват, а високоговорителите 
- от електрическата енергия, която са 
способни да превръщат в акустична, без да 
изкривяват аудиосигнала. Колкото по-
голяма е консумираната мощност, толкова 
по-добра е звуковата мощност на 
високоговорителя.

Поставете своя iPod и iPhone

Интелигентно проектираният порт за 
поставяне с пружина поема без проблем 
всеки iPod или iPhone, без специални 
адаптери. Нещо повече, той работи дори 
когато повечето защитни калъфи са 
поставени – просто поставете вашия iPod 
или iPhone така, както си е. Вече можете да 
слушате любимата си музика, без да се 
притеснявате.

Автоматична синхронизация на 
часовника

След свързване и поставяне, тази система за 
поставяне автоматично синхронизира 
часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на 
секунди. С тази удобна функция не е 
необходимо да задавате времето ръчно.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)

С една лесна връзка можете да се 
наслаждавате на музиката от вашите 
преносими устройства и компютри. Просто 
включете устройството към 3,5-мм аудио 
вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната 
Philips. Връзката с компютър обикновено се 
осъществява чрез изхода за слушалки. 
Веднъж свързани, можете да слушате цялата 
си музикална колекция през превъзходната 
тонколона. Philips просто ви дава по-добър 
звук.
TCI360/12

Акценти
Докинг станция за iPod/iPhone
30-щифтов съединител 20 W



Дата на издаване  
2013-10-03

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 92315
EAN: 08 71258 16518 93

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Съвместимост с iPhone
• Създаден за: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, 

iPhone 3G, iPhone

Съвместимост с iPod
• Създаден за: iPod touch 4-то поколение, iPod 

touch 3-то поколение, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod touch 1-во поколение, iPod 
classic, iPod nano 6-то поколение, iPod nano 5-то 
поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 
3-то поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod 
nano 1-во поколение, iPod mini

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, 
"Изпълнение" и "Пауза"

Звук
• Изходна мощност (RMS): 20 W
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Основен високоговорител: Система 

басрефлексни високоговорители

Удобство
• Часовник/версия: Цифров
• Тип на дисплея: LED
• Цвят на подсветката: Кехлибар

Възможности за свързване
• Аудио вход (3,5 мм)

Power
• Мрежово захранване: ДА
• Електрозахранване: 100-240 V, 50/60 Hz

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 216 x 112 x 

102 мм
• Тегло: 0,68 кг
• Размери на пакета (ШxДxВ): 321 x 155 x 172 мм
• Тегло вкл. опаковката: 1,16 кг

Аксесоари
• Ръководство за бърз старт
• Гаранция: Гаранционна карта
•
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