
 

 

Philips
Hi-Fi mikrosystem

TCM350
Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd
Få suveren lyd fra en overraskende kompakt og slank design. Hi-Fi-mikroanlegget 
TCM350 forbedrer både rommet og lydopplevelsen. Bare trykk på avspillingsknappen, så 
fylles rommet av dynamiske basslyder.

Nyt musikk fra flere kilder
• Spill CD, CD-R og CD-RW
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

En rikere lydopplevelse
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Passer alle steder og til alle livsstiler
• Kompakt design
• Valgfri veggmontering for fleksibel plassering
• Brukervennlig fjernkontroll følger med



 Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for 
musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn 
stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne 
forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte 
radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til 
favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter 
frekvensen manuelt hver gang.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode 
lydgjengivelsen også når du senker volumet.

MP3-kobling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold 
fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra 
lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også 
utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble 
den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
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Høydepunkter
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
Lyd
• Utgangseffekt: 2 x 2 W RMS
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 2,5" fulltone

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, 

Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Forhåndsinnstillinger: 20

Tilkoblingsmuligheter

Anvendelighet
• Plateilegg: front, motorisert

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Stativ, Verdensomfattende 

garantihefte
• Brukerhåndbok
• Fjernkontroll

Mål
• Bruttovekt: 2 kg
• Nettovekt: 1,5 kg
• Produkt med stativ: 

400 (W) x 122 (D) x 205 (H) mm
• Produkt uten stativ: 

400 (W) x 84 (D) x 205 (H) mm
•
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