Philips
basisstation voor iPod/
iPhone

30-pinaansluiting
20W

TCI360

Fantastische muziek
van uw iPod/iPhone
Muziek van de iPod/iPhone klinkt geweldig via dit Philips-dockingsysteem. Plaats uw iPod of
iPhone met hoes en al op het station en geniet van het geluid van de Bass Reflex-luidspreker.
En wat nog leuker is: terwijl u naar de muziek luistert, wordt het apparaat gewoon opgeladen
Verrijk uw luisterervaring
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS
Gebruiksvriendelijk
• Dock uw iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten
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Kenmerken
Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een
compact luidsprekerboxsysteem met een
diepe bas. Het verschil met een conventioneel
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is
toegevoegd die akoestisch op de woofer is
afgestemd voor een optimale demping van de
lage frequenties. Dit resulteert in een diepere
gecontroleerde bas en minder vervorming. De
lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren
als een conventionele woofer. Samen met de
reactie van de woofer vergroot het systeem de
lage-frequentiegeluiden in het algemeen en
levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe
bas op.

eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt
overgedragen van een audioversterker of een
luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De
hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt
geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid
van de luidspreker bepalen hoeveel
geluidsvermogen er wordt gegenereerd.
Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat
versterkers worden beperkt door de
elektrische energie die ze kunnen versterken
en luidsprekers door de hoeveelheid
elektrische energie die ze kunnen omzetten in
geluidsenergie zonder het audiosignaal te
vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter
het geluidsvermogen van de luidspreker.
Dock uw iPod/iPhone

Automatische kloksynchronisatie

Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en
de klok op uw draagbare apparaat wordt
binnen een paar seconden automatisch
gesynchroniseerd. Dankzij deze handige
functie hoeft u de tijd niet handmatig in te
stellen.
AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS
Dit slim ontworpen dockingstation met
veermechanisme is geschikt voor alle modellen
iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U
hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen;
plaats uw iPod of iPhone direct op het station.
Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek
genieten.

RMS betekent Root Mean Square, een
meeteenheid voor het audiovermogen, of

Met één verbinding geniet u van al uw muziek
van draagbare apparaten en computers. Sluit
gewoon uw apparaat aan op de AUDIOINGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers.
Gebruik op uw computers de aansluiting voor
hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is
gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele
muziekverzameling via deze fantastische
luidsprekers. Philips levert gewoon beter
geluid.
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Specificaties
Compatibiliteit iPhone

• Ontworpen voor: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone
3GS, iPhone 3G, iPhone

Compatibiliteit iPod

Gemak

• Klok/versie: Digitaal
• Schermtype: LED
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

• Ontworpen voor: iPod touch 4e generatie, iPod
touch 3e generatie, iPod touch 2e generatie, iPod
touch 1e generatie, iPod classic, iPod nano 6e
generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 4e
generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 2e
generatie, iPod nano 1e generatie, iPod Mini

Connectiviteit

Audioweergave

Afmetingen

• Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod
opladen, Afspelen en onderbreken

Geluid

• Uitgangsvermogen (RMS): 20W
• Geluidssysteem: Stereo
• Volumeregeling: Roterend

Luidsprekers

• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Hoofdluidspreker: Bass Reflex-luidsprekersysteem
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• Audio-ingang (3,5 mm)

Vermogen

• Netstroom
• Stroomvoorziening: 100-240 V, 50/60 Hz
• Productafmetingen (b x d x h): 216 x 112 x 102 mm
• Gewicht: 0,68 kg
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 321 x 155 x 172
mm
• Gewicht (incl. verpakking): 1,16 kg

Accessoires

• Snelstartgids
• Garantie: Garantiekaart
•
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