
 

 

Philips
dokkolóegység iPod/
iPhone-hoz

30-érintkezős csatlakozó
20 W

TCI360
Nagyszerű zenehallgatás iPod/iPhone 

készülékről
Az iPod/iPhone készülékről származó zene nagyszerűen hangzik ezen a Philips dokkolórendszeren. 
Csak dokkolja iPod/iPhone készülékét, anélkül, hogy eltávolítaná a védőtokot, és élvezze a Bass 
Reflex hangsugárzó hangját. Ráadásul lejátszás közben töltheti is a készüléket

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Egyszerű használat
• Dokkolja iPod/iPhone készülékét, akár tokban is
• Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
• Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz



 Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély 
basszus hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a 
hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy 
basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan 
összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. 
Az eredmény egy mélyebb, szabályozott 
basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, 
hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony 
frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új 
dimenzióját hozza létre.

20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak 
rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus 

mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó 
felé továbbított effektív teljesítményt jellemzi, 
wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított 
elektromos energia nagysága és a hangsugárzó 
érzékenysége határozza meg a létrejövő 
hangteljesítményt. Lényegében az erősítők 
teljesítményét az az elektromos energia 
korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni 
tudnak, a hangszórókét pedig annak az 
elektromos energiának a mértéke, amelyet 
torzítás nélkül hangenergiává tudnak 
átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, 
annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott 
hangteljesítmény.

iPod/iPhone dokkolása

Az ügyes tervezésű, rugós 
dokkolócsatlakozóhoz akadálytalanul, külön 
adapter nélkül rögzítheti iPhone vagy iPod 
készülékét. Ráadásul a legtöbb esetben ez 
akkor is lehetséges, ha nem veszi le a 
védőtokot – az iPod vagy iPhone dokkolása így 
igazán egyszerű. Ezzel valóban a lehető 
leggondtalanabb a zenehallgatás.

Automatikus óraszinkronizálás

Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a 
dokkolórendszer néhány másodperc alatt 
automatikusan összehangolja az órát az iPod/
iPhone készülékkel. E kényelmes 
szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség az 
idő kézi beállítására.

AUDIO-IN bemenet (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen 
tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a 
készüléket a Philips készüléken található 
AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A 
számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti 
a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt 
jobb hangminőséget.
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iPhone kompatibilitás
• Készült: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 

3G, iPhone

iPod kompatibilitás
• Készült: 4. generációs iPod touch, 3. generációs 

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

Audiolejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, 

iPod töltése, Lejátszás és szünet

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: forgó

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Fő hangsugárzó: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Kényelem
• Óra/Verzió: Digitális
• Kijelző típusa: LED
• Háttérfény színe: Borostyánsárga

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Energiaellátás
• Hálózati tápellátás
• Tápellátás: 100-240 V, 50/60 Hz

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 216 x 112 x 

102 mm
• Tömeg: 0,68 kg
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 321 x 

155 x 172 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 1,16 kg

Tartozékok
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Jótállás: Garancialevél
•
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