
 

 

Philips
Hudební mikrosystém

Internetové rádio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W

TAM6805
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nternetovým rádiem, službou Spotify Connect, rozhraním Bluetooth a přehrávačem disků CD 

káže tento kompaktní všestranný mikrosystém přehrát vše. Prostřednictvím rozhraní USB nebo 

kového vstupu zároveň umožňuje připojení dalších zdrojů. Vychutnejte si bohatší zvuk ze systému, 

rý se hodí do téměř jakékoli místnosti.

Bohatý zvuk pro vaši hudbu
• Kompaktní mikrosystém vše v jednom
• Reprosoustava s integrovanou konstrukcí bass reflex
• 2x 3" širokopásmové reproduktory. Maximální výstupní výkon 50 W
• Digitální nastavení zvuku. Vyberte přednastavený styl zvuku

Více toho, co milovat
• Klasické styly. Moderní funkce
• Všechna vaše hudba, podcasty a další
• Internetové rádio. Rádio DAB+ FM
• Port USB. Připojte starší zdroj nebo nabijte mobilní zařízení
• Spotify Connect. Bluetooth. Vstup audio. Přehrávač CD

Nechte místnost naplnit melodií
• Jako doma u vás doma
• Napájení ze sítě. Dálkový ovladač
• Rozměry hlavní jednotky: 420 x 262 x 140 mm



 Veškerá hudba
Od klasických melodií až po nejnovější 
podcasty. Se službou Spotify Connect můžete 
přes síť Wi-Fi streamovat ten nejkvalitnější 
signál služby Spotify. Máte také možnost 
přenášet seznamy skladeb a další data přes 
Bluetooth, přehrávat disky CD nebo se připojit 
k jiným zdrojům prostřednictvím audio vstupu 
nebo USB.

Internetové rádio, DAB+ FM
Internetové rádio je vaším lístkem k tisícům 
stanic po celém světě vysílajících vše možné. 
Digitální tuner zaručuje křišťálově čistý příjem. 
Pro své oblíbené internetové, digitální nebo 
radiové stanice si můžete nastavit předvolby.

Bohatý zvuk pro vaši hudbu
Dva reproduktory jsou zabudovány přímo do 
skříně tohoto mikrosystému „vše v jednom“. 
Z reproduktorů s plným rozsahem a portů 
funkce bass-reflex získáte čistý zvuk a dobré 
basy. Maximální výkon 50 W je ideální pro 
kuchyně, kanceláře a menší obytné prostory.

Klasické styly
Dřevěná skříň a integrované reproduktory 
připomínají design retro hi-fi systémů. Na 
jasném barevném displeji se zobrazuje zdroj 
nebo stanice, obal alba a informace o skladbě. 
Strukturované kruhové knoflíky ovládají 
hlasitost, výběr zdroje a ladění.

Digital Sound Control
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.

Jako doma u vás doma
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.
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Přednosti
Hudební mikrosystém
Internetové rádio, DAB+ Bluetooth, Spotify Connect, USB, MP3-CD, 50 W
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC
• Maximální výstupní výkon (RMS): 50 W

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 2x 3" širokopásmové 

reproduktory
• Počet zvukových kanálů: 2,0
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM, DAB/DAB+, Internetové rádio
• Anténa: Odnímatelný kabel (75 ohmů)
• Předvolby stanic: 20 FM, 20 DAB, 40 pro 

internetové rádio/podcast, 10 Spotify

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 

Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program

• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 
zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Možnosti připojení
• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: 10 m 

(volný prostor)

• Verze Bluetooth: 4,2
• USB: Port USB, Max. 2A nabíjení
• Vstup audio (3,5 mm): Ano
• Konektor sluchátek: 1x

Pohodlí
• Typ obrazovky: 2,4" TFT
• Typ zavádění: zásuvka
• Aktualizace hodin: Rádio DAB / internetové rádio
• Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač, 24/

12hodinové zobrazení
• Budíky: Bzučák, Příjem v systému DAB, FM, 

Internetové rádio
• Počet buzení: 2

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač 

(s baterií), Anténa FM, Stručný návod k rychlému 
použití, Záruční list

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

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

420 x 140 x 262 mm
• Hmotnost výrobku: 4,43 kg
• Šířka balení: 492 mm
• Hloubka balení: 338 mm
• Výška balení: 216 mm
• Hmotnost včetně balení: 6,07 kg
•
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Specifikace
Hudební mikrosystém
Internetové rádio, DAB+ Bluetooth, Spotify Connect, USB, MP3-CD, 50 W
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