
 

 

Philips
Micro HiFi-systeem

TCM350
Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek
Fantastisch geluid uit een verrassend compact en gestroomlijnd ontwerp. Het TCM350 
Micro HiFi-systeem verfraait uw leefomgeving en verrijkt het luisteren naar muziek. Druk 
gewoon op de afspeelknop om te genieten van volle, dynamische bassen.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Verrijk uw luisterervaring
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Past overal, in elke levensstijl
• Compact ontwerp
• Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing
• Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening



 Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor 
uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U 
hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u 
wilt instellen als voorkeurzender en de 
voorkeurknop ingedrukt te houden om de 
frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders 
opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw 
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de 
bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog 
of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een 
laag volume meestal verloren. Als u dit wilt 
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden 
aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u 
van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u 
het volume lager zet.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden 
direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo 
kunt u genieten van uw favoriete muziek in de 
superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem 
levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u 
uw draagbare MP3-speler alleen maar op het 
audiosysteem hoeft aan te sluiten.
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Kenmerken
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
Geluid
• Uitgangsvermogen: 2 x 2 W RMS
• Volumeregeling: Volumeregeling
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: 2,5 inch, full-range

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, 

Afspelen herhalen, Shuffle

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Voorkeurzenders: 20

Connectiviteit

Gemak
• Ladertype: Voorzijde, Automatisch

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Standaard, 

Wereldwijde garantiekaart
• Gebruikershandleiding
• Afstandsbediening

Afmetingen
• Brutogewicht: 2 kg
• Nettogewicht: 1,5 kg
• Product met standaard: 400 (b) x 122 (d) x 205 (h) 

mm
• Product zonder standaard: 400 (b) x 84 (d) x 205 

(h) mm
•
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