
 

 

Philips
Mikro glasbeni sistem

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+ in FM
Vrata USB za polnjenje
18 W

TAM3505

K
Na

gla

pri
lasičen videz. Vsa vaša glasba.
dgradite izkušnjo domačega poslušanja z mikro sistemom klasičnega videza. Enostavno pretakajte 

sbo in podcaste, predvajajte CD-je in poslušajte kristalno čist digitalni radio DAB+ ali radio FM. Prek 

ključka USB ali avdio vhoda lahko priklopite prenosne računalnike in druge vire zvoka.

Odličen zvok glasbe
• Klasična oblika
• Zvočniki s tehnologijo bass-reflex. Polnejši nizki toni.
• 3-palčni (7,6 cm) nizkotonec. Največja izhodna moč 18 W.
• Digitalni nadzor zvoka. Izberite prednastavljeni slog zvoka.

Od klasičnih CD-jev do pretočnih vsebin
• Vsa vaša glasba
• CD-predvajalnik. Radio DAB+/FM z 20 prednastavitvami. Avdio vhod.
• Vrata USB. Za priklop starejših virov in polnjenje mobilnega telefona.
• Bluetooth. Pretakanje glasbe, podcastov in še več

Napolnite prostor z melodijami
• Doma v vašem domu
• Napajanje iz električnega omrežja. Daljinski upravljalnik.
• Dimenzije glavne enote: 180 x 121 x 247 mm
• Dimenzije zvočnika: 150 x 238 x 125 mm



 Vsa vaša glasba
S tem elegantnim mikro sistemom lahko predvajate 
sezname skladb, predvajate CD-je ter poslušate 
radio DAB+ in FM. Digitalni radijski sprejemnik z 20 
prednastavitvami vam zagotavlja kristalno čist 
sprejem, CD-predvajalnik pa lahko bere MP3-CD-je 
in posnete CD-je.

Zvočniki s tehnologijo bass-reflex
Regalni zvočniki vam nudijo čist zvok in močne nizke 
tone iz 3-palčnih (7,6 cm) nizkotoncev in odprtine za 
bass-reflex. Izhodna moč 18 W zagotavlja soliden 
zvok za manjše prostore. Idealno za domačo pisarno 
ali spalnico.

Klasična oblika
Osrednja enota v dveh barvah in ohišje zvočnika 
spominjata na zasnovo retro sistemov Hi-Fi. 
Teksturirano kolesce za nastavitev glasnosti 
upravljanju dodaja analogen pridih, spredaj pa so 
gumbi za predvajanje in izbiro vira.

Digitalni nadzor zvoka
Hip-hop ali zborovsko petje, simfonično ali rock 
opera? Ne glede na to, v čem najbolj uživate, s 
funkcijo za digitalni nadzor zvoka v tem mikro 
sistemu bo užitek dovršen. Izbirajte med 
prednastavljenimi slogi zvoka, ki iz vaše priljubljene 
zvrsti potegnejo tisto najboljše.

Doma v vašem domu
Ta mikro sistem, ki se napaja iz električnega omrežja, 
se odlično poda v vsak prostor. Doseg brezžične 
povezave Bluetooth znaša 10 m in preko vhoda USB 
lahko polnite pametne naprave. S preprostim 
daljinskim upravljalnikom imate ključne funkcije 
vedno na dosegu prstov.
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Značilnosti
• RDS: Radijska frekvenca, Storitev programov, • Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•

Zvok
• Izboljšava zvoka: digitalni nadzor zvoka
• Največja izhodna moč (RMS): 18 W
• Regulacija glasnosti: vrtljivo

Zvočniki
• Zvočne enote zvočnika: 3-palčni (7,6 cm) 

nizkotonec
• Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex
• Število zvočnih kanalov: 2.0

Predvajanje zvočnih posnetkov
• Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/

nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, 
ponovitev/naključno/programiranje

• Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

• Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: 
hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, 
prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, 
zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM 

stereo, DAB/DAB+
• Prednastavljene postaje: 10 (FM) + 10 (DAB)
• Antena: Snemljiva zaključna antena (75 ohmov)
• Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, 

samodejno iskanje, Preprosta nastavitev (plug & 
play)

Vrsta programa, Radio Text, Ura

Povezljivost
• USB: Gostitelj USB
• Zvočni vhod (3,5 mm)
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Večtočkovna 

(večparna) podpora
• Domet povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
• Polnjenje prek povezave USB: 5 V, 1 A

Priročnost
• Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm, 

nežno bujenje
• Št. alarmov: 1
• Ura: Na glavnem zaslonu, 24/12-urni prikaz, 

izklopni časovnik
• Vrsta zaslona: Zaslon LED
• Vrsta nalagalnika: pladenj

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik (z 

baterijo), Antena FM, vodnik za hiter začetek, 
Garancijsko potrdilo

Dimenzije
• Glavna enota (Š x V x G): 180 x 121 x 247 mm
• Dimenzije zvočnika (Š x G x V): 150 x 238 x 125 

mm
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