
 

 

Philips
Microsistem Hi-Fi

TCM350
Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Obsedat de sunet
Conectaţi-vă la sunetul superb care provine dintr-un design surprinzător de compact şi de subţire. 

Microsistemul Hi-Fi TCM350 vă va îmbunătăţi spaţiul de locuit, îmbogăţindu-vă în acelaşi timp 

experienţa de ascultare a muzicii. Doar apăsaţi Redare pentru a savura sunetele cu bas dinamic, ce 

umplu camera.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Redaţi CD-uri, CD-R și CD-RW
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

Adecvat oricărui spaţiu, oricărui stil de viaţă
• Design compact
• Opţiune de montare pe perete pentru poziţionare flexibilă
• Telecomandă ușor de utilizat inclusă



 Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale 
suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul audio 
Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl 
presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de 
presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu 
posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi 
accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să 
căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea 
directă a materialelor MP3 de pe playerele media 
portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. 
preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de 
sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea 
extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi 
este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.
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Repere
• Presetări de posturi: 20 • Produs fără stativ: 400(l) x 84(A) x 205(Î) mm
•

Sunet
• Putere de ieșire: 2X2 W RMS
• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost

Difuzoare
• Difuzor principal: Full range de 2,5"

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare redare, Redare aleatorie

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo

Conectivitate
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Confort
• Tip încărcător: în faţă, monitorizat

Accesorii
• Accesorii incluse: Stand, Certificat de garanţie 

internaţională
• Manual de utilizare
• Telecomandă

Dimensiuni
• Greutate brută: 2 kg
• Greutate netă: 1,5 kg
• Produs cu stativ: 400(l) x 122(A) x 205(Î) mm
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