
 

 

Philips
Estação de base para iPod/
iPhone

conector de 30 pinos
20 W

TCI360
Música excelente a partir 

do seu iPod/iPhone
A música a partir do iPod/iPhone tem um excelente som neste sistema de base da Philips. Basta 
colocar o seu iPod/iPhone na base, sem ter de o retirar da capa, e desfrutar do som que sai do 
altifalante Bass Reflex. Além disso, pode carregar o seu dispositivo enquanto este reproduz.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Potência de saída total de 20 W RMS

Fácil de usar
• Coloque o seu iPod/iPhone na base, mesmo dentro da capa
• Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil



 Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves 
proporciona uma experiência dos sons graves 
profunda a partir de um sistema de altifalantes 
compacto. Difere de um sistema de altifalantes 
convencional devido à adição de um tubo de 
graves alinhado acusticamente com o woofer 
para optimizar o desempenho das frequências 
baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor 
distorção. O sistema funciona através da 
ressonância da massa de ar no tubo de graves 
para vibrar como um woofer convencional. 
Combinado com a resposta do woofer, o 
sistema expande todos os sons das baixas 
frequências para criar toda uma nova dimensão 
de graves profundos.

Potência de saída total de 20 W RMS

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que 
é uma medida típica para a potência áudio, ou 
melhor, para a energia eléctrica transferida de 

um amplificador áudio para um altifalante, que 
é medida em watts. A quantidade de energia 
eléctrica fornecida ao altifalante e a sua 
sensibilidade determinam a potência de som 
que é gerada. Essencialmente, os 
amplificadores são limitados pela energia 
eléctrica que eles podem amplificar e os 
altifalantes pela energia eléctrica que podem 
converter em energia sonora, sem distorcer o 
sinal de áudio. Quando mais elevada for a 
potência, melhor é a potência sonora emitida 
pelo altifalante.

Colocar o seu iPod/iPhone na base

Uma porta de ligação de mola com design 
inteligente permite uma ligação sem esforço do 
seu iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. 
Para além disso, funciona até quando as capas 
mais protectoras estão colocadas – basta ligar 
o iPhone ou iPod à base, exactamente no 
estado em que se encontra. Agora pode 
desfrutar da sua música sem quaisquer 
confusões.

Sincronização automática do relógio

Esta estação de base irá sincronizar 
automaticamente o relógio com o seu iPod/
iPhone num espaço de alguns segundos, se este 
estiver ligado e colocado na base. Com esta 
funcionalidade cómoda, não necessita de 
acertar a hora manualmente.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda 
sua música de dispositivos portáteis e 
computadores. Basta ligar o seu dispositivo à 
porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho 
Philips. Com computadores, a ligação é 
normalmente estabelecida através da saída dos 
auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar 
da sua colecção de música completa 
directamente em altifalantes superiores. A 
Philips assegura sempre o melhor som.
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Compatibilidade com iPhone
• Concebido para: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, 

iPhone 3G, iPhone

Compatível com iPod
• Concebido para: iPod touch de 4.ª geração, iPod 

touch de 3.ª geração, iPod touch de 2.ª geração, 
iPod touch de 1.ª geração, iPod classic, iPod nano 
de 6.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano 
de 4.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano 
de 2.ª geração, iPod nano de 1.ª geração, iPod mini

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o 

iPhone, Carregar o iPod, Reproduzir e fazer pausa

Som
• Potência de saída (RMS): 20 W
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: rotativo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2
• Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de 

Graves

Funcionalidades
• Relógio/Versão: Digital
• Tipo de Ecrã: LED
• Cor da retroiluminação: Âmbar

Conectividade
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Alimentação
• Alimentação eléctrica
• Alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 216 x 112 x 

102 mm
• Peso: 0,68 kg
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 321 x 155 x 

172 mm
• Peso incl. embalagem: 1,16 kg

Acessórios
• Manual de início rápido
• Garantia: Folheto de garantia
•

TCI360/12

Especificações
Estação de base para iPod/iPhone
conector de 30 pinos 20 W

http://www.philips.com

