
 

 

Philips
Hi-Fi mikrosystém

TCM350
Relaxujte u skvělé hudby

Posedlost zvukem
Nalaďte se na jedinečný zvuk z překvapivě kompaktního provedení. Hi-Fi Mikrosystém 
TCM350 vylepší váš obytný prostor a současně obohatí váš zážitek z poslechu hudby. 
Stačí stisknout tlačítko Přehrát a vychutnat si dynamické basové zvuky v celém pokoji.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
• Digitální tuner FM s předvolbami
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu
• Kompaktní provedení
• Možnost připevnění na stěnu rozšiřuje variabilitu umístění přístroje
• Jednoduchý dálkový ovladač je součástí dodávky



 Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební 
kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit 
stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, 
stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj 
zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými 
rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, 
můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž 
byste pokaždé museli manuálně ladit.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass 
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 
z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si 
můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu 
v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také 
připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí 
pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.
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Přednosti
• Výrobek bez stojanu: 400(Š) x 84(H) x 205(V) mm
•

Zvuk
• Výstupní výkon: 2 x 2 W RMS
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: 2,5" (5 cm) širokopásmový 

reproduktor

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť 

na 20 stop, Funkce Repeat Play (opakované 
přehrávání), Přehrávání náhodného výběru

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Předvolby stanic: 20

Možnosti připojení
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm

Pohodlí
• Typ zavádění: přední, s motorkem

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Podstavec, Mezinárodní 

záruční list
• Uživatelská příručka: Ano
• Dálkový ovladač: Ano

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 2 kg
• Čistá hmotnost: 1,5 kg
• Výrobek se stojanem: 400(Š) x 122(H) x 

205(V) mm
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