Philips
dokkimisjaam iPodile/
iPhone'ile

30 jalaga pistik
20 W

TCI360

Suurepärane muusika iPodist
või iPhone'ist.
iPodist/iPhone'ist tulev muusika kõlab selles Philipsi dokkimissüsteemis suurepäraselt.
Lihtsalt dokkige oma iPod/iPhone selle korpust eemaldamata ning nautige
bassipeegeldusega kõlari pakutavat heli. Lisaks laetakse seade mängimise ajal täis.
Rikastage oma muusikaelamust
• Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
• Väljundvõimsus 20 W RMS
Lihtne kasutada
• Dokkige enda iPodi/iPhone'i, ka korpuses olevaid
• Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'iga dokkimise ajal
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

TCI360/12

dokkimisjaam iPodile/iPhone'ile
30 jalaga pistik 20 W

Esiletõstetud tooted

Spetsifikatsioon

Süsteem Bass Reflex Speaker System

Ühilduvus iPhone'iga

Dokkige enda iPod/iPhone

• Loodud järgmistele toodetele:: iPhone 4S, iPhone
4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Ühilduvus iPodiga

• Loodud järgmistele toodetele:: iPod touch (4.
põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (2.
põlvkond), iPod touch (1. põlvkond), iPod classic,
iPod nano (6. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond),
iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond),
iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (1. põlvkond),
iPod mini
Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat
bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb
tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava
bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt
joondatud, optimeerides süsteemi
madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on
sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi.
Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides,
nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos
basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem
madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi
rohkem sügavust.

Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti
mahuvad hõlpsalt teie iPodid või iPhone'id, ka ilma
eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku
kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või
iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat
tõesti muretult nautida.

Automaatne kella sünkroonimine

Heliesitus

• Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine,
iPodi laadimine, Esitamine ja peatamine

Heli

• Väljundvõimsus (RMS): 20 W
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp

Kõlarid

• Sisseehitatud kõlarid: 2
• Põhikõlar: Süsteem Bass Reflex Speaker System

Väljundvõimsus 20 W RMS

Mugavus

• Kell/versioon: Digitaalne
• Ekraani tüüp: LED
• Tagantvalgustuse värv: Oranž

Ühenduvus
Ühendatult, dokkimise ajal sünkroonib see
dokkimissüsteem kella automaatselt, mõne sekundi
jooksul teie iPodi/iPhone'iga. Selle funktsiooni tõttu
ei pea te kella käsitsi seadistama.
RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või
täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat
elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides.
Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus
määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust
piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada
saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need
helienergiaks teisendada saavad, moonutamata
samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides,
seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Helisisend (3,5 mm)

Võimsus

• Toiteallikas
• Toiteallikas: 100-240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed
•
•
•
•

Toote mõõtmed (L x S x K): 216 x 112 x 102 mm
Kaal: 0,68 kg
Pakendi mõõtmed (L x S x K): 321 x 155 x 172 mm
Kaal (koos pakendiga): 1,16 kg

Tarvikud

• Kiirjuhend
• Garantii: Garantiileht
•

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma
kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat
muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi
komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul
tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui
ühendus on loodud, saate kogu oma
muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest
kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!
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