
 

 

Philips
Mikro glasbeni sistem

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Vrata USB za polnjenje
60 W, avdio vhod

TAM4205
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krosistem klasičnega videza omogoča pretočno predvajanje glasbe in podcastov, predvajanje CD-jev 

 poslušanje radia FM – vse to z bogatim zvokom z močjo 60 W. Popoln je za postavitev v salon ali 

prt bivalni prostore, ob tem pa lahko nanj priklopite tudi druge vire zvoka, in sicer prek priključka USB 

avdio vhoda.

Odličen zvok glasbe
• Zvočniki s tehnologijo bass-reflex. Polnejši nizki toni.
• 4" nizkotonec, 20 mm visokotonec, izhodna moč 60 W
• Digitalni nadzor zvoka. Izberite prednastavljeni slog zvoka.

Od klasičnih CD-jev do pretočnih vsebin
• Klasična oblika
• Vsa vaša glasba
• CD-predvajalnik. Digitalni radio FM z 10 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 centralne enote: 220 x 104 x 232 mm



 Vsa vaša glasba
S tem elegantnim mikro sistemom lahko predvajate 
sezname skladb in še več prek povezave Bluetooth, 
predvajate CD-je in poslušate radio FM. Digitalni 
radijski sprejemnik z 10 prednastavitvami vam 
zagotavlja kristalno čist sprejem, CD-predvajalnik pa 
lahko bere MP3-CD-je in posnete CD-je.

Zvočniki s tehnologijo bass-reflex
Te regalne zvočnike, zaradi kombinacije nizkotonca, 
visokotonca in odprtine bass-reflex, odlikujeta jasen 
zvok in odlična reprodukcija nizkih tonov. Izhodna 
moč 60 W zagotavlja dovolj močan zvok v vsakem 
prostoru. Ti zvočniki so popolna izbira za postavitev 
v salonu ali odprtem bivalnem prostoru.

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): 60 W
• Regulacija glasnosti: vrtljivo

Zvočniki
• Zvočne enote zvočnika: 4-palčni (10,2 cm) 

nizkotonec, 20mm visokotonec
• 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
• Prednastavljene postaje: 10 (FM)
• Antena: Fiksna FM zaključna antena
• Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, 

samodejno iskanje, Preprosta nastavitev (plug & 
play)

Vrsta programa, Radio Text, Ura

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

(večparna) podpora
• Domet povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
• Polnjenje prek povezave USB: 5 V, 2 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
• Centralna enota (Š X G X V): 220 x 104 x 232 mm
• Dimenzije zvočnika (Š x G x V): 150 x 241 x 173 

mm
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