Philips
iPod/iPhone dokstacija

30 kontaktu savienotājs
20 W

TCI360

Lieliska mūzika no
jūsu iPod/iPhone
Pirmšķirīga iPod/iPhone mūzikas atskaņošana ar šo Philips dokstacijas sistēmu. Vienkārši
dokojiet savu iPod/iPhone bez nepieciešamības noņemt ietvaru un izbaudiet Bass Reflex
skaļruņa radīto skanējumu. Turklāt varat uzlādēt savu ierīci atskaņošanas laikā
Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās
frekvences skaņu
• 20 W RMS kopējā izejas jauda
Vienkārša lietošana
• Ievietojiet dokstacijā iPod/iPhone, pat ar ietvaru
• Automātiska pulksteņa sinhronizēšana ar dokstacijā ievietotu iPod/iPhone
• Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai
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Izceltie produkti
Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.

20 W RMS kopējā izejas jauda

kāds tas ir. Tagad varat baudīt mūziku bez
jebkādām rūpēm.
Automātiska pulksteņa sinhronizēšana

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu
sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas
skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā
atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar
pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas
akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim,
tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences
skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās
frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu.
Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās
frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā
standarta zemo frekvenču skaļrunis.
Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa
reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo
frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu
dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio
jaudas tipisks raksturlielums jeb
elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas
pastiprinātāja un ko mēra vatos.
Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem
skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto
skaņas jaudu. Būtībā pastiprinātājus ierobežo
elektroenerģija, kādu tie var pastiprināt,
savukārt skaļruņus – elektroenerģija, kādu tie
var pārveidot skaņas enerģijā, neizkropļojot
audio signālu. Jo lielāka jauda vatos, jo
spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Pievienojot un dokojot šī dokstacija
automātiski sinhronizēs pulksteni ar jūsu iPod/
iPhone dažu sekunžu laikā. Ar šo ērto funkciju
laiks nav jāiestata manuāli.
Audio ieeja (3,5 mm)

Dokojiet savu iPod/iPhone

Atjautīgi konstruētajā dokstacijas portā ar
atsperi bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod
vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas
darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargietvarā
- ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu,

Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un
klausieties visu savu mūziku no portatīvajām
ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet
ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips
skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus,
savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu
izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat
klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska
skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz
labāku skanējumu.
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Specifikācijas
iPhone saderība

• Paredzēts: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone

iPod saderība

• Paredzēts: iPod touch (4. paaudze), iPod touch
(3. paaudze), iPod touch (2. paaudze), iPod touch
(1. paaudze), iPod classic, iPod nano (6. paaudze),
iPod nano (5. paaudze), iPod nano (4. paaudze),
iPod nano (3. paaudze), iPod nano (2. paaudze),
iPod nano (1. paaudze), iPod mini

Audio atskaņošana

• Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod
uzlāde, Atskaņot un pauzēt

sist.

Lietošanas komforts

• Pulkstenis/versija: Digitāls
• Displeja tips: gaismas diode
• Fona apgaismojuma krāsa: Dzeltena

Savienojamība

• Audio ieeja (3,5 mm)

Strāvas padeve

• Elektrotīkla strāva: JĀ
• Barošanas avots: 100–240 V, 50/60 Hz

Izmēri

• Izejas jauda (RMS): 20 W
• Skaņu sistēma: Stereo
• Skaļuma vadība: rotācijas

• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 216 x 112 x
102 mm
• Svars: 0,68 kg
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 321 x 155 x 172 mm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,16 kg

Skaļruņi

Piederumi

Skaņa

• Iebūvēti skaļruņi: 2
• Pamatskaļrunis: Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu

• Īsa lietošanas pamācība
• Garantija: Garantijas brošūra
•
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