„Philips“
prijungimo stotelė, skirta
„iPod“ / „iPhone“

30 kontaktų
20 W

TCI360

Puiki muzika iš jūsų
„iPod“ / „iPhone“
Šioje „Philips“ prisijungimo sistemoje muzika iš „iPod“ / „iPhone“ skamba puikiai. Tiesiog
prijunkite savąjį „iPod“ / „iPhone“ net neišėmę iš dėklo ir mėgaukitės žemųjų dažnių
garsiakalbio skleidžiamu garsu. Be to, galite krauti savo įrenginį, kol mėgaujatės muzika
Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• 20W RMS bendra išvesties galia
Paprasta naudoti
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• Automatinė laikrodžio sinchronizacija su prijungtais „iPod/iPhone“
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių
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Ypatybės
Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

20W RMS bendra išvesties galia

Automatinė laikrodžio sinchronizacija

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių
atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais
galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių
sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių
garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas
žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai
suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl
iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai.
To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti
žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia
rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių
vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip
įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose.
Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu
jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų
dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują
tokių garsų dimensiją.

RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso
galios matavimo vienetas arba vatais
matuojama elektros energija, perduodama iš
garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros
energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir
jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią.
Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros
energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių,
kurie paverčia elektros energiją garso energija,
neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia,
tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Prijungus ir įstačius „iPod“ / „iPhone“ ši
prijungimo sistema automatiškai sinchronizuos
laikrodį su prijungtu įrenginiu per kelias
sekundes. Naudojant šią patogią funkciją jums
nereikės rankiniu būdu nustatyti laiko.
GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)

Prijunkite „iPod“ / „iPhone“

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi,
paprastai suderinamas su jūsų „iPod“ ar
„iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be
to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose
– paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar
„iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be
jokių trikdžių.

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite
mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų
įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai
prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto
garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai
paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą.
Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos
kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės
garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog
perteikia geresnį garsą.
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Specifikacijos
„iPhone” suderinamumas

• Pagaminta: „iPhone” 4S, „iPhone” 4, „iPhone” 3GS,
„iPhone” 3G, „iPhone”

„iPod“ suderinamumas

• Pagaminta: „iPod Touch“ (4-oji karta), „iPod
touch” (3-ioji karta), „iPod touch” (2-oji karta),
„iPod touch” (1-oji karta), „iPod Classic“, „iPod
nano” (6-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod
nano” (4-oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod
nano” (2-oji karta), „iPod nano” (1-oji karta), „iPod
mini”

Garso atkūrimas

• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas,
„iPod“ įkrovimas, Groti ir sustabdyti

dažnių atspindžiu

Patogumas

• Laikrodis / versija: Skaitmeninis
• Ekrano tipas: LED
• Fono spalva: Gintaro spalvos

Prijungimo galimybė
• Garso įvestis (3,5 mm)

Maitinimas

• Elektros energija
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V, 50 / 60 Hz

Matmenys

• Išvesties galia (RMS): 20 W
• Garso sistema: Stereo
• Garsumo reguliatorius: sukamas

• Gaminio matmenys (P x A x G): 216 x 112 x
102 mm
• Svoris: 0,68 kg
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 321 x 155 x 172
mm
• Svoris su pakuote: 1,16 kg

Garsiakalbiai

Priedai

Garsas

• Integruoti garsiakalbiai: 2
• Pagrindinis garsiakalbis: Garsiakalbiai su žem.

• Greitos pradžios vadovas
• Garantija: Garantijos lapelis
•
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