
 

 

Philips
Micro-Hi Fi-system

TCM350
Slappna av med fantastisk musik

Besatt av ljud
Ställ in dig på ett suveränt ljud i ett förvånansvärt kompakt och smidigt utförande. Med Hi-Fi-
mikrosystemet TCM350 blir ditt hem snyggare och din musikupplevelse rikare. Tryck bara på 
uppspelningsknappen och njut av ett dynamiskt basljud som fyller hela rummet.

Lyssna på musik från olika källor
• Spela CD, CD-R och CD-RW
• Digital FM-mottag. med förinställningar
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Berika din ljudupplevelse
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Passar var som helst och vem som helst
• Kompakt design
• Flexibel placering med alternativ för väggmontering
• Lättanvänd fjärrkontroll medföljer



 Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare 
musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet 
från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill 
förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så 
sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du 
snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att 
manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning 
av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också 
mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta 
din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
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Funktioner
• Produkt utan ställ: 400 (B) x 84 (D) x 205 (H) mm
•

Ljud
• Uteffekt: 2 x 2 W RMS
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare
• Huvudhögtalare: 2,5 tums fullregister

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, 

Repetera spelning, Blandad uppspelning

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Kanalförinställningar: 20

Anslutningar
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet
• typ av laddare: front, motoriserad

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Ställning, Garantisedel för 

hela världen
• Bruksanvisning
• Fjärrkontroll

Mått
• Bruttovikt: 2 kg
• Nettovikt: 1,5 kg
• Produkt med ställ: 400 (B) x 122 (D) x 205 (H) mm
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