
 

 

Philips
Mikrohifijärjestelmä

TCM350
Rentoudu hyvän musiikin parissa

Hulluna ääneen
Nauti erinomaisesta äänestä ja yllättävän kompaktista muotoilusta. TCM350-
mikrohifijärjestelmä täydentää kotiasi ja tarjoaa entistä parempia musiikinkuuntelukokemuksia. 
Paina vain toistopainiketta, niin dynaamiset bassoäänet täyttävät huoneen.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Tehosta äänentoistoa
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin
• Kompakti muotoilu
• Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia
• Mukana helppokäyttöinen kaukosäädin



 Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-
äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä 
asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna 
se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. 
Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka 
kerta.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
TCM350/12

Kohokohdat
• Pikavalinnat: 20 •
Ääni
• Lähtöteho: 2 x 2 W RMS
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: 2,5" koko äänialue

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
• Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto, Kappaleiden satunnaistoisto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo

Liitännät
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käytön mukavuus
• Lataajan malli: edessä, moottoroitu

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Jalusta, 

Maailmanlaajuinen takuuvihko
• Käyttöopas: KYLLÄ
• Kaukosäädin: KYLLÄ

Mitat
• Kokonaispaino: 2 kg
• Nettopaino: 1,5 kg
• Tuote jalustalla: 400 (L) x 122 (S) x 205 (K) mm
• Tuote ilman jalustaa: 400 (L) x 84 (S) x 205 (K) mm
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