
 

 

Philips
dockningsstation för iPod/
iPhone

30-stiftskontakt
20 W

TCI360
Härlig musik från 

din iPod/iPhone
Musik från iPod/iPhone låter fantastiskt på det här Philips-dockningssystemet. Docka en 
iPod/iPhone, utan att behöva ta loss dess fodral, och njut av basreflexhögtalaren. Du kan 
dessutom ladda enheten medan den spelar upp musik.

Berika din ljudupplevelse
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• Total uteffekt på 20 W RMS

Lättanvänd
• Docka din iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning



 Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från 
kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från 
vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är 
akustiskt förbunden med woofern för att få en 
lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet 
blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
distorsion. Det fungerar genom att luftmassan 
i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan 
uppleva nya djupa basljud.

Total uteffekt på 20 W RMS

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten 
ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för 

ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi 
som överförs från en förstärkare till en 
högtalare, och som mäts i watt. Mängden 
elektrisk energi som levereras till högtalaren 
och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som 
genereras. I grund och botten begränsas 
förstärkare av den elektriska energi de kan 
förstärka och högtalare av den elektriska 
energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att 
ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto 
bättre ljudeffekt från högtalaren.

Docka din iPod/iPhone

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport 
som passar din iPod eller iPhone, utan 
specialadaptrar. Dessutom fungerar den även 
med de flesta slags fodral på – docka bara din 
iPod eller iPhone som den är. Nu kan du 
verkligen njuta av musiken utan krångel.

Automatisk klocksynkronisering

När dockningsstationen ansluts och dockas 
synkroniseras klockan automatiskt med din 
iPod/iPhone på några sekunder. Tack vare den 
här praktiska funktionen behöver du inte ställa 
in tiden manuellt.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all 
musik från bärbara enheter och datorer. 
Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) 
AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer 
görs anslutningen oftast från headsetutgången. 
När anslutningen har upprättats kan du njuta av 
hela din musiksamling direkt i överlägset bra 
högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.
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iPhone-kompatibilitet
• Utvecklad för: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, 

iPhone 3G, iPhone

iPod-kompatibilitet
• Utvecklad för: iPod touch 4th generation, iPod 

touch 3rd generation, iPod touch 2nd generation, 
iPod touch 1st generation, iPod Classic, iPod nano 
6th generation, iPod nano 5th generation, iPod 
nano 4th generation, iPod nano 3rd generation, 
iPod nano 2nd generation, iPod nano 1st 
generation, iPod Mini

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, 

Laddning av iPod, Spela upp och pausa

Ljud
• Uteffekt (RMS): 20 W
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: ratt

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare

Bekvämlighet
• Klocka/version: Digital
• Skärmtyp: LED
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul

Anslutningar
• Ljudingång (3,5 mm)

Effekt
• Nätström
• Strömförsörjning: 100-240 V, 50/60 Hz

Mått
• Produktmått (B x D x H): 216 x 112 x 102 mm
• Vikt: 0,68 kg
• Förpackningens mått (B x D x H): 321 x 155 x 

172 mm
• Vikt inkl. förpackning: 1,16 kg

Tillbehör
• Snabbstartguide
• Garanti: Garantibevis
•
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