
 

 

Philips
Mikro glasbeni sistem

Internetni radio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W

TAM6805
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 kompaktni mikro sistem vse v enem z internetnim radiem, storitvijo Spotify Connect, povezavo 

etooth in CD-predvajalnikom lahko predvaja vse. Prek avdio vhoda ali priključka USB lahko priklopite 

i druge vire zvoka. Uživajte v bogatejšem zvoku iz sistema, ki se prilega v skoraj vsak prostor.

Bogat zvok glasbe
• Kompakten mikro sistem vse v enem
• Vgrajeni zvočniški sistem bass-reflex
• 2x 3" zvočna enota polnega razpona. Največja izhodna moč 50 W.
• Digitalni nadzor zvoka. Izberite prednastavljeni slog zvoka.

Še več navdušenja
• Klasičen videz. Sodobne funkcije.
• Vsa glasba, podcasti in še več
• Internetni radio. Radio DAB+ FM.
• Vrata USB. Za priklop starejših virov in polnjenje mobilnega telefona.
• Spotify Connect. Bluetooth. Avdio vhod. CD-predvajalnik.

Napolnite prostor z melodijami
• Doma v vašem domu
• Napajanje iz električnega omrežja. Daljinski upravljalnik.
• Dimenzije centralne enote: 420 x 262 x 140 mm



 Vsa vaša glasba
Od klasičnih skladb do najnovejših podcastov. 
S Spotify Connect lahko pretakate 
najkakovostnejši signal storitve Spotify prek 
povezave Wi-Fi. Pretakate lahko tudi sezname 
predvajanja in druge vsebine prek povezave 
Bluetooth, predvajate CD-je ali pa priklopite 
druge vire prek avdio vhoda ali priključka USB.

Internetni radio, DAB+ FM
Internetni radio je vaša vstopnica do tisoče 
postaj z vsega sveta, ki oddajajo najrazličnejše 
programe. Digitalni radijski sprejemnik odlikuje 
kristalno jasen sprejem. Prednastavite lahko 
priljubljene internetne postaje, postaje DAB+ 
ali FM.

Bogat zvok glasbe
V ohišju tega mikro sistema vse v enem sta 
vgrajena dva zvočnika. Zvočni enoti polnega 
razpona in odprtine za bass-reflex zagotavljajo 
čist zvok in močne nizke tone. Izhodna moč 50 
W je idealna za kuhinje, pisarne in manjše 
dnevne prostore.

Klasičen videz
Leseno ohišje in vgrajeni zvočniki spominjajo 
na zasnovo retro sistemov Hi-Fi. Na jasnem in 
barvnem zaslonu so prikazani vir ali postaja, 
naslovnica albuma in podatki o skladbi. S 
teksturiranimi gumbi nadzorujete glasnost, 
izberete vir in iščete postaje.

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
Mikro glasbeni sistem
Internetni radio, DAB+ Bluetooth, Spotify Connect, USB, MP3-CD, 50 W
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Zvok
• Izboljšava zvoka: digitalni nadzor zvoka
• Največja izhodna moč (RMS): 50 W

Zvočniki
• Zvočne enote zvočnika: 2x 3" zvočna enota 

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

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

DAB+, Internetni radio
• Antena: Snemljiva žična antena (75-ohmska)
• Prednastavljene postaje: 20 za FM, 20 za DAB, 40 

za internetni radio/podcaste, 10 za Spotify

Predvajanje zvočnih posnetkov
• Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 

Pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
• Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/

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

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

Povezljivost
• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Domet povezave Bluetooth: 10 m (neoviran 

prostor)
• Različica Bluetootha: 4.2
• USB: Gostitelj USB, Tok za polnjenje največ 2 A
• Avdio vhod (3,5 mm)
• Vtikač za slušalke: 1 x

Priročnost
• Vrsta zaslona: 2,4" TFT
• Vrsta nalagalnika: pladenj
• Posodobitev ure: DAB/internetni radio
• Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik, 24/12-

urni prikaz
• Alarmi: Brenčalo, DAB, FM, Internetni radio
• Št. alarmov: 2

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik (z 

baterijo), Antena FM, vodnik za hiter začetek, 
Garancijski list

Napajanje
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 

420 x 140 x 262 mm
• Teža izdelka: 4,43 kg
• Širina embalaže: 492 mm
• Globina embalaže: 338 mm
• Višina embalaže: 216 mm
• Teža vključno z embalažo: 6,07 kg
•

TAM6805/10

Specifikacije
Mikro glasbeni sistem
Internetni radio, DAB+ Bluetooth, Spotify Connect, USB, MP3-CD, 50 W

http://www.philips.com

