
 

 

Philips
iPod/iPhone-
telakointiasema

30-nastainen liitäntä
20 W

TCI360
Nauti iPodin/iPhonen musiikista

iPod/iPhone-laitteen musiikki kuulostaa erinomaiselta Philipsin telakointijärjestelmässä. 
Telakoi iPod/iPhone vaikka suojakotelon kanssa ja nauti bassorefleksikaiuttimen äänestä. 
Voit lisäksi ladata laitteesi toiston aikana.

Tehosta äänentoistoa
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Helppokäyttöinen
• Telakoi iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa



 Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu 
bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien 
toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja 
hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. 
Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää 
perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun 
tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat 
kokonaan uuden ulottuvuuden.

Kokonaislähtöteho 20 W RMS

RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, 
jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan 
äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota 
mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran 
määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. 
Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat 
vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat 
muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. 
Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen 
toistama ääniteho.

Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan

Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin 
sopii iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen 
sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida 
iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia 
musiikista todella helposti.

Kellon automaattinen synkronointi

Telakointijärjestelmä synkronoi kellon 
automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa, kun 
iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän toiminnon 
ansiosta sinun ei enää tarvitse asettaa aikaa 
manuaalisesti.

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain 
laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). 
Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön 
kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko 
musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla 
kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.
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Tekniset tiedot
iPhone-yhteensopivuus
• Mallit:: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 

3G, iPhone

iPod-yhteensopivuus
• Mallit:: iPod touch, 4. sukupolvi, iPod touch, 3. 

sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch 1. 
sukupolvi, iPod classic, iPod nano, 6. sukupolvi, 
iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, 
iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, 
iPod nano, 1. sukupolvi, iPod mini

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPhonen lataaminen, iPod-

laitteen lataaminen, Toisto ja keskeytys

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 20 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2
• Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Käyttömukavuus
• Kello/versio: Digitaalinen
• Näyttötyyppi: LED
• Taustaväri: Kellanruskea

Liitännät
• Äänitulo (3,5 mm)

Virta
• Verkkovirta: KYLLÄ
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 216 x 112 x 102 mm
• Paino: 0,68 kg
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 321 x 155 x 172 mm
• Paino pakattuna: 1,16 kg

Lisätarvikkeet
• Pikaopas
• Takuu: Takuuvihko
•
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