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Υπέροχη μουσική από
το iPod/iPhone
Η μουσική από το iPod/iPhone ακούγεται υπέροχα σ' αυτήν τη βάση σύνδεσης Philips. Συνδέστε
το iPod/iPhone σας χωρίς να αφαιρέσετε τη θήκη του και απολαύστε τον ήχο με ανάκλαση
μπάσων. Επιπλέον, μπορείτε και να φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής
Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
• Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS
Εύκολη χρήση
• Συνδέστε το iPod/iPhone σας, ακόμα και όταν είναι σε θήκη
• Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού με iPod/iPhone όταν είναι συνδεδεμένο
• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

TCI360/12

σταθμός σύνδεσης για iPod/iPhone
Υποδοχή 30 ακίδων 20W

Χαρακτηριστικά
Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα
σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει
από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς
διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων,
ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για
βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών
συχνοτήτων του συστήματος. Το
αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και
λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την
απόκριση του γούφερ, το σύστημα
παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής
συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας
διάστασης πλούσιων μπάσων.
Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS

H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση
τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό

μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή,
ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που
μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα
ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα
ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο
και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την
παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι
ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική
ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν
και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που
μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική
ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το
ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα τα watt,
τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που
εκπέμπει το ηχείο.
Σύνδεση iPod/iPhone

Σε αυτή την έξυπνα σχεδιασμένη,
ελατηριωτή βάση σύνδεσης μπορείτε να
τοποθετείτε το iPod ή το iPhone σας χωρίς
ειδικούς προσαρμογείς, ακόμα και όταν η
συσκευή σας είναι μέσα σε προστατευτική
θήκη. Συνδέστε το iPod ή το iPhone σας
όπως είναι και απολαύστε τη μουσική σας
χωρίς κόπο.

Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, αυτή η
βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το
ρολόι με το iPod/iPhone σε λίγα
δευτερόλεπτα. Χάρη σε αυτήν την πρακτική
δυνατότητα, δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε
χειροκίνητα την ώρα.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)

Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και
απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις
φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας.
Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην
είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων
Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση
συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών.
Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε
να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας
συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων
κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς
προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.
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Προδιαγραφές
Συμβατότητα με iPhone

• Κατασκευασμένο για: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone
3GS, iPhone 3G, iPhone

Συμβατότητα με iPod

• Κατασκευασμένο για: iPod touch 4ης γενιάς, iPod
touch 3ης γενιάς, iPod touch 2ης γενιάς, iPod
touch 1ης γενιάς, iPod classic, iPod nano 6ης
γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod nano 4ης
γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 2ης
γενιάς, iPod nano 1ης γενιάς, iPod mini

Αναπαραγωγή ήχου

• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης:
Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPod,
Αναπαραγωγή και παύση

μπάσων

Άνεση

• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακά
• Τύπος οθόνης: LED
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Αρχεία κλήσεων

Συνδεσιμότητα

• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: ΝΑΙ
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60 Hz

Διαστάσεις

• Ισχύς (RMS): 20W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 216 x 112 x
102 χιλ.
• Βάρος: 0,68 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 321 x 155 x
172 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 1,16 κ.

Ηχεία

Αξεσουάρ

Ήχος

• Ενσωματωμένα ηχεία: 2
• Κύριο ηχείο: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση

• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης
•
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