
 

 

Philips
Mikro HiFi systém

TCM350
Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom
Nalaďte sa na dokonalý zvuk v prekvapivo kompaktnom a elegantnom dizajne. Hi-Fi mikrosystém 
TCM350 vylepší vzhľad vašej miestnosti a obohatí váš poslucháčsky hudobný zážitok. Stačí stlačiť 
tlačidlo prehrávania a začne znieť dynamický basový zvuk, ktorý naplní celú miestnosť.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Vhodný všade, pre váš životný štýl
• Kompaktný dizajn
• Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie
• Diaľkové ovládanie s ľahkou obsluhou je súčasťou balenia



 Digitálne ladenie v pásme FM s 
predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti 
pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. 
Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete 
predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej 
frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových 
staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý 
prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste 
museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 
súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem 
toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.
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Hlavné prvky
• Predvolené stanice: 20 (V) mm
•

Zvuk
• Výstupný výkon: 2 x 2 W RMS
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2,5" s úplným rozsahom

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať prehrávanie, Náhodné 
prehrávanie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo

Pripojiteľnosť
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Vybavenie a vlastnosti
• Typ vkladania: spredu, motorizované

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Stojan, Záručný list s 

celosvetovo platnou zárukou
• Manuál používateľa: áno
• Diaľkové ovládanie: áno

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 2 kg
• Hmotnosť netto: 1,5 kg
• Produkt so stojanom: 400 (Š) x 122 (H) x 205 

(V) mm
• Produkt bez stojana: 400 (Š) x 84 (H) x 205 
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