
 

 

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

TCM350
Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Fascynacja Dźwiękiem
Wsłuchaj się w doskonały dźwięk, jaki zapewnia to zaskakujące, kompaktowe i eleganckie urządzenie. 

Mikrowieża Hi-Fi TCM350 podkreśli walory estetyczne Twojego otoczenia, wzbogacając doznania 

towarzyszące słuchaniu muzyki. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby móc cieszyć się dynamicznymi 

basami wypełniającymi pomieszczenie.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia
• Kompaktowa konstrukcja
• Możliwość montażu na ścianie: zestaw można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu
• Dołączony łatwy w użyciu pilot zdalnego sterowania



 Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych 
gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio 
firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację 
radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki 
możliwości zapisania ustawień stacji radiowych 
można do nich uzyskać szybki dostęp bez 
konieczności ręcznego strojenia.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w 
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień 
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym 
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na 
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego 
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne 
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego 
dźwięku nawet po ściszeniu.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej 
jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie 
jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle 
wygodne – wystarczy podłączyć przenośny 
odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
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Zalety
• Pamięć stacji: 20 400(S) x 84(G) x 205(W) mm
•

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2 x 2 W RMS
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów

Głośniki
• Główny głośnik: Głośnik pełnozakresowy 2,5"

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 

utworów, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie 
w kolejności losowej

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo

Możliwości połączeń
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Udogodnienia
• Sposób ładowania: przód, napędzany silnikiem

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Podstawa, Broszura 

gwarancyjna (cały świat)
• Instrukcja obsługi
• Pilot zdalnego sterowania

Wymiary
• Waga brutto: 2 kg
• Waga netto: 1,5 kg
• Produkt z podstawą: 

400(S) x 122(G) x 205(W) mm
• Produkt bez podstawy: 
Data wydania 2014-07-24

Wersja: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92279
EAN: 08 71258 16518 24

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

Dane techniczne
Mikrowieża Hi-Fi

http://www.philips.com

