
 

 

Philips
Mikro Hi-Fi sistēma

TCM350
Atpūtieties ar lielisku mūziku

Pārņemti ar skaņu
Nepārspējama skaņa no pārsteidzoši kompaktas un plānas konstrukcijas. TCM350 mikro Hi-Fi 
sistēma papildinās jūsu dzīvojamo telpu un bagātinās mūzikas klausīšanās pieredzi. Vienkārši 
nospiediet atskaņošanas taustiņu, lai izbaudītu visaptverošu, dinamisku zemās frekvences skaņu.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW
• FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Piemērots jebkurai vietai un dzīvesveidam
• Kompakts dizains
• Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam
• Vienkārši lietojama tālvadības pults iekļauta



 FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem 
iestatījumiem

Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas 
jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. 
Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties 
iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu 
iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci 
atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var 
saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai 
radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums 
palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, 
akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu 
visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz 
skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems 
skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences 
vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt 
dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, 
tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. 
Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu 
pat niecīgā skaļumā.

MP3 saite

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot 
MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. 
MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt 
iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas 
kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai 
jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio 
sistēmu.
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Izceltie produkti
(A) mm
•

Skaņa
• Izejas jauda: 2 x 2 W RMS
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr.

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: 2,5" pilns diapazons

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW
• Disku atskaņošanas režīmi: 20 skaņdarbi, 

programmējams, Atkārtot atskaņošanu, Atskaņot 
jauktā secībā

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20

Savienojamība
• MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja

Lietošanas komforts
• Ielādētāja tips: priekšpuse, motorizēts

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Statnis, Vispasaules garantijas 

brošūra
• Lietotāja rokasgrāmata
• Tālvadības pults

Izmēri
• Bruto svars: 2 kg
• Neto svars: 1,5 kg
• Izstrādājums ar statīvu: 400 (P) x 122 (D) x 205 

(A) mm
• Izstrādājums bez statīva: 400 (P) x 84 (D) x 205 
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