
 

 

Philips
staţie de andocare pentru 
iPod/iPhone

• Conector cu 30 de pini
• 20W

TCI360
Muzică extraordinară de 

la iPod/iPhone-ul dvs.
Muzica de pe iPod/iPhone sună extraordinar pe acest sistem de andocare de la Philips. Nu trebuie 
decât să vă andocaţi dispozitivul iPod/iPhone, fără a trebui să îndepărtaţi carcasa, şi vă puteţi bucura 
de performanţa boxei cu bass reflex. Mai mult, vă puteţi încărca dispozitivul în timpul redării

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Putere totală de ieșire 20 W RMS

Ușor de utilizat
• Andocaţi-vă iPod-ul/iPhone-ul, chiar și în carcasă
• Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile



 Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui 
bas puternic și profund, utilizând incinte de 
dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul 
convenţional printr-un tub acustic suplimentar, 
aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea 
redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un 
sunet controlat mai profund și cu mai puţine 
distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Putere totală de ieșire 20 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei 
aritmetice care este o unitate de măsură tipică 
pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, 

puterea electrică transferată de la un 
amplificator audio la o boxă, care este 
măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice 
furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia 
determină puterea sonoră care este generată. 
În principiu, amplificatoarele sunt limitate de 
energia electrică pe care o pot amplifica și 
boxele de energia electrică pe care o pot 
converti în energie sonoră, fără a distorsiona 
semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, 
cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de 
boxă.

Andocaţi iPod-ul/iPhone-ul

Portul de andocare cu arc proiectat inteligent 
se adaptează fără efort la orice iPod sau 
iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, 
funcţionează chiar și cu cele mai protectoare 
carcase – este suficient să andocaţi iPod-ul sau 
iPhone-ul așa cum este. Acum puteţi să vă 
bucuraţi cu adevărat de muzică, fără bătăi de 
cap.

Sincronizare automată a ceasului

Când conectaţi și andocaţi, acest sistem de 
andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-
ul/iPhone-ul în decurs de câteva secunde. Cu 
această caracteristică comodă, nu mai este 
necesar să setaţi ora manual.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)

Executaţi o singură conexiune și bucuraţi-vă de 
toată muzica de pe dispozitive portabile și 
calculatoare. Conectaţi dispozitivul la portul 
INTRARE-AUDIO (3,5 mm ) al setului Philips. 
În cazul calculatoarelor conexiunea se face de 
obicei de la ieșirea pentru căști. După 
conectare vă puteţi bucura direct de întreaga 
colecţie de muzică, pe un set de difuzoare 
superioare. Philips oferă un sunet de calitate 
superioară.
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Compatibilitate iPhone
• Conceput pentru: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 

3GS, iPhone 3G, iPhone

Compatibilitate iPod
• Conceput pentru: iPod touch a 4-a generaţie, iPod 

touch a 3-a generaţie, iPod touch a 2-a generaţie, 
iPod touch 1-a generaţie, iPod clasic, iPod nano a 
6-a generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, iPod Nano 
a 4-a generaţie, iPod Nano a 3-a generaţie, iPod 
Nano a 2-a generaţie, iPod Nano prima generaţie, 
iPod mini

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, 

Încărcare iPod, Redare și Pauză

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 20W
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: rotativ

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2
• Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex

Confort
• Ceas/Versiune: Digital
• Tip ecran: LED
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

Conectivitate
• Intrare audio (3,5 mm)

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea
• Sursă de alimentare: 100-240V, 50/60 Hz

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 216 x 112 x 102 mm
• Greutate: 0,68 kg
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 321 x 155 x 

172 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,16 kg

Accesorii
• Ghid de iniţiere rapidă
• Garanţie: Certificat de garanţie
•

TCI360/12

Specificaţii
Staţie de andocare pentru iPod/iPhone
Conector cu 30 de pini 20W

http://www.philips.com

