
 

 

Philips
stacja dokująca do 
urządzeń iPod/iPhone

Złącze 30-stykowe
20 W

TCI360
Wspaniała muzyka z urządzenia 

iPod/iPhone
Muzyka z urządzenia iPod/iPhone zabrzmi wspaniale po podłączeniu go do stacji dokującej firmy Philips. 

Zadokuj urządzenie iPod/iPhone (bez zdejmowania futerału) i posłuchaj dźwięków płynących z głośnika 

z systemem Bass Reflex. Ponadto urządzenie można ładować podczas odtwarzania muzyki.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
• Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

Łatwa obsługa
• Dokowanie urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
• Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych



 System Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex 
emituje niskie tony o większej głębi niż 
kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten 
różni się od systemu kompaktowego tubą 
basową akustycznie zharmonizowaną z 
głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć 
obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy 
regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 
System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w 
tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły 
głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją 
głośnika niskotonowego oznacza to ogólne 
wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną 
dźwięku (ang. Root Mean Square), typową 
miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu 

przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do 
głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy 
elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej 
czułość określa moc generowanego dźwięku. 
Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są 
ograniczane przez energię elektryczną, którą 
mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię 
elektryczną, którą mogą przetworzyć na 
energię akustyczną, nie powodując powstania 
zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w 
watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego 
przez głośnik.

Podłącz odtwarzacz iPod lub telefon 
iPhone,

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z 
mechanizmem sprężynowym pozwala na 
bezproblemowe podłączenie urządzenia iPod 
lub iPhone bez potrzeby stosowania 
dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe 
jest podłączenie urządzenia znajdującego się w 
futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez 
przerwy.

Automatyczna synchronizacja zegara

Po podłączeniu podstawki dokującej i 
umieszczeniu w niej urządzenia iPod/iPhone 
zegar zestawu zostanie automatycznie 
zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu. Ta 
wygodna funkcja eliminuje konieczność 
ręcznego ustawiania czasu.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w 
urządzeniu przenośnym lub w komputerze, 
potrzebne jest jedno proste połączenie. 
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu 
AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. 
Komputery zazwyczaj są podłączane przez 
wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń 
można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji 
bezpośrednio przez doskonałe głośniki. 
Produkty firmy Philips po prostu zapewniają 
lepszy dźwięk.
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Zgodność z telefonami iPhone
• Stworzone dla...: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3G, 

iPhone 3G, iPhone

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Stworzone dla...: iPod touch 4. generacji, iPod 

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

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie 
odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/wstrzymanie

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 20 W
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: obrotowa

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Główny głośnik: System Bass Reflex

Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowy
• Typ wyświetlacza: LED
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy

Możliwości połączeń
• Wejście audio (3,5 mm)

Moc
• Zasilanie sieciowe
• Źródło zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

216 x 112 x 102 mm
• Waga: 0,68 kg
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

321 x 155 x 172 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 1,16 kg

Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi
• Gwarancja: Broszura gwarancyjna
•
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