
 

 

„Philips“
„Hi-Fi“ mikrosistema

TCM350
Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
Sužavėti garsų
Pasinerkite į neprilygstamos kokybės garsą, kurį skleidžia kompaktiškas ir plonas įrenginys. „Hi-Fi“ 
mikrosistema TCM350 papuoš jūsų kambarį ir praturtins klausymosi pojūčius. Tiesiog paspauskite 
„Play“ (Leisti) ir mėgaukitės kambarį pripildančiais dinamiškais žemųjų dažnių garsais.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Leiskite CD, CD-R ir CD-RW
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Tinka bet kuriai erdvei, bet kuriam stiliui
• Kompaktiškas dizainas
• Galimas montavimo prie sienos pasirinkimas lankstesniam patalpinimui
• Pridedamas paprastas naudoti nuotolinio valdymo pultas



 FM išankstinis funkcijų nustatymas

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos 
kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. 
Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir 
laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų 
įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, 
kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo 
mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš 
naujo nustatyti dažnių.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: 
galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos 
garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – 
ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi 
žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate 
garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį 
žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – 
nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį 
iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite 
mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo 
garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, 
nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 
grotuvą prie garso sistemos.
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Ypatybės
• Iš anksto nustatytos stotys: 20 •
Garsas
• Išvesties galia: 2 x 2 W RMS
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: 2,5 col. pilnutinio 

diapazono žemų dažnių garsiakalbis

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW
• Diskų atkūrimo režimai: 20 programuojamų 

takelių, Kartoti grojimą, Maišyti grojimą

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo

Prijungimo galimybė
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Patogumas
• Įdėjimo būdas: priekyje, Motorizuotas

Priedai
• Pridedami priedai: Stovas, Tarptautinės garantijos 

lapas
• Vartotojo vadovas
• Nuotolinis valdymas

Matmenys
• Bendras svoris: 2 kg
• Grynas svoris: 1,5 kg
• Gaminys su stovu: 400(P) x 122(G) x 205(A) mm
• Gaminys be stovo: 400(P) x 84(G) x 205(A) mm
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