Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Port USB pro nabíjení
60 W, zvukový vstup

Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
Obohaťte svůj domácí poslech díky tomuto mikrosystému klasického vzhledu. Vychutnejte si křišťálově
čisté digitální rádio DAB+/FM, streamování hudby a podcastů a přehrávání disků CD – to vše
s bohatým zvukem o výkonu 60 W. Další zdroje můžete připojit prostřednictvím rozhraní USB nebo
vstupu audio-in.
Skvělý zvuk pro vaši hudbu
• Reproduktory bass-reflex. Bohatší hluboké tóny
• 4" basový reproduktor, 20mm výškový reproduktor, výstupní výkon 60 W.
• Digitální nastavení zvuku. Vyberte přednastavený styl zvuku

TAM4505

Od klasických disků CD až po streamování
• Klasické provedení
• Veškerá hudba
• CD přehrávač. Rádio DAB+/FM s 20 předvolbami. Zvukový vstup
• Port USB. Připojte starší zdroj nebo nabijte mobilní zařízení
• Bluetooth. Streamování hudby, podcasty a další
Nechte místnost naplnit melodií
• Jako doma u vás doma
• Napájení ze sítě. Dálkový ovladač
• Rozměry hlavní jednotky: 220 x 104 x 231,5 mm
• Rozměry reproduktoru: 150 x 241,5 x 173 mm
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Hudební mikrosystém

Bluetooth® CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM, Port USB pro nabíjení, 60 W, zvukový vstup

Specifikace
Zvuk

• Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC
• Maximální výstupní výkon (RMS): 60 W
• Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory

• Vinutí reproduktoru: 4" basový reproduktor,
20mm výškový reproduktor
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí
Bass Reflex
• Počet zvukových kanálů: 2,0

Přehrávání zvuku

• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět,
vyhledávání další/předchozí stopy, opakování /
náhodný výběr / program
• Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, Jednotka
Flash USB, CD-R/RW
• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle
zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další,
opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání

• Pásma tuneru: FM stereo, FM mono, DAB/DAB+
• Předvolby stanic: 10 (FM), 10 (DAB)
• Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Čas
hodin, Programová služba, Rádiová frekvence
• Anténa: Odnímatelný kabel (75 ohmů)
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění,
automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug &
Play)

Přednosti
Možnosti připojení

• USB: Port USB
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora funkce
Multipoint (Multipair)
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na
dohled, 10 m
• Vstup audio (3,5 mm): Ano
• Nabíjení prostřednictvím USB: 5 V, 2 A

Pohodlí

• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení
rádiem, Buzení z USB, jemné buzení
• Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač, 24/
12hodinové zobrazení
• Typ zavádění: zásuvka
• Typ obrazovky: Displej LED
• Počet buzení: 1

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: Anténa FM, Záruční list,
Dálkový ovladač (s baterií), Stručný návod
k rychlému použití

Tento stylový mikrosystém umožňuje streamovat
seznamy skladeb, přehrávat disky CD a poslouchat
vysílání DAB+ a rádio FM. Digitální tuner rádia s 20
předvolbami poskytuje čistý příjem a přehrávač CD
disků umí číst disky MP3 a nahrané disky CD.

Reproduktory bass-reflex

Tyto reproduktory v provedení na poličku poskytují
čistý zvuk a kvalitní basy díky kombinaci basového
reproduktoru, výškového reproduktoru a portů
bass-reflex. Maximální výkon 60 W přináší skvělý
zvuk do jakékoli místnosti. Perfektní do obývacího
pokoje nebo velkého obytného prostoru.

Klasické provedení

Dvoutónová centrální jednotka a skříně
reproduktorů připomínají design samostatných hi-fi
reproduktorů. Texturovaný ovladač hlasitosti vyvolá
při obsluze příjemný „analogový“ pocit. V čelní části
jednotky jsou tlačítka na přehrávání a výběr zdroje.

Digital Sound Control

Rozměry

• Hlavní jednotka (Š x H x V):
220 x 104 x 231,5 mm
• Rozměry reproduktoru (Š x H x V):
150 x 241,3 x 173 mm

Hip-hop nebo chorál, symfonie nebo rocková opera?
Ať už máte rádi cokoli, funkce Digital Sound Control
tohoto mikrosystému vám umožní vychutnat si to
více. Vyberte si z přednastavených zvukových stylů
navržených tak, aby z vaší hudby vyniklo to nejlepší.

Spotřeba

Jako doma u vás doma

• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
•
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Veškerá hudba

www.philips.com

Tento mikrosystém s napájením ze sítě vypadá
skvěle v každé místnosti. Bezdrátový dosah
Bluetooth je 10 m a chytré zařízení můžete nabíjet
přes port USB. Díky dálkovému ovladači
s jednoduchým použitím máte na dosah ruky klíčové
funkce.

