
 

 

Philips
Dokovacia stanica pre 
iPod/iPhone

30-kolíkový konektor
20 W

TCI360
Skvelá hudba zo zariadenia 

iPod/iPhone
Hudba zo zariadenia iPod/iPhone bude cez tento dokovací systém znieť skrátka úžasne. Stačí 
vložiť zariadenie iPod/iPhone do doku, hoci aj s ochranným puzdrom, a hneď môžete počúvať 
zvuk systému Bass Reflex. Zariadenie sa počas prehrávania navyše aj nabíja

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Jednoduché používanie
• Uložte svoj iPod/iPhone do doku aj v jeho puzdre
• Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení



 Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký 
zážitok z basov z kompaktného systému 
reproduktorov. Odlišuje sa od bežného 
systému reproduktorov dodatočným 
kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového 
otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. 
Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru 
rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a 
vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Celkový výstupný výkon 20 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, 
čo je typické meranie zvukového výkonu, 

presnejšie elektrického výkonu prenášaného 
zo zvukového zosilňovača do reproduktora, 
ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo 
elektrického výkonu privedeného do 
reproduktora a jeho citlivosť určujú 
dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú 
zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, 
ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory 
elektrickou energiou, ktorú dokážu 
skonvertovať na zvukovú energiu bez 
zdeformovania zvukového signálu. Čím je 
wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon 
dosahuje reproduktor.

Uložte svoj iPod/iPhone do doku

Do inteligentne navrhnutého pružinového 
dokovacieho portu bez námahy a bez 
špeciálnych adaptérov vložíte váš prehrávač 
iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, 
keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny 
ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo 
iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete 
vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Automatická synchronizácia hodín

Po pripojení a vložení do doku tento dokovací 
systém do niekoľkých sekúnd automaticky 
zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/
iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte 
nastavovať čas manuálne.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si 
vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných 
zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte 
svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 
mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa 
väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po 
prepojení si môžete priamo vychutnávať celú 
svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových 
reproduktorov. Philips jednoducho prináša 
lepší zvuk.
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Hlavné prvky
Dokovacia stanica pre iPod/iPhone
30-kolíkový konektor 20 W
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Kompatibilita s iPhone
• Vytvorený pre: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, 

iPhone 3G, iPhone

Kompatibilita s iPod
• Vytvorený pre: iPod touch 4. generácie, iPod touch 

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

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia 

iPhone, Nabíjanie iPod, Prehrať a pozastaviť

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 20 W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Typ displeja: LED
• Farba podsvietenia: Jantárová

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príkon
• Napájanie zo siete
• Zdroj napájania: 100 – 240 V, 50/60 Hz

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 216 x 112 x 102 mm
• Hmotnosť: 0,68 kg
• Rozmery balenia (Š x H x V): 321 x 155 x 172 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 1,16 kg

Príslušenstvo
• Stručná príručka spustenia: áno
• Záruka: Záručný list
•
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Technické údaje
Dokovacia stanica pre iPod/iPhone
30-kolíkový konektor 20 W

http://www.philips.com

