
 

 

Philips
Classic mikro 
hangrendszer

30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
15 W

DCB188
A hangzás bűvöletében

Pihenjen nagyszerű zenével
A stílusosan kompakt, dinamikus mélyhangkiemeléssel működő Philips mikrorendszerre 
dokkolt iPod/iPhone készülék nemcsak gazdag hangzást nyújt, de fel is töltődik. Hangoljon 
kedvenc zeneszámaira vagy a DAB rádió ezernyi, jobbnál jobb csatornájára.

Élvezze a DAB rádió nyújtotta digitális minőséget
• Tiszta és zavarmentes DAB+ rádió
• DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• 15 W RMS kimeneti összteljesítmény
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Egyszerű használat
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz



 Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

Tiszta, zavarmentes DAB+ rádió

A DAB+ digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - 
digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást 
felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók 
segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít 
a hallgatóknak; tiszta, zavarmentes hangot juttatva el 
hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék 
rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB+ 
digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé 

megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása 
állomásnév szerint történik, azaz nincs többé 
akadály.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz 
bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, 
külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb 
esetben akkor is működik, ha nem veszi le a 
védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer 
által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc 
zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.
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Műszaki adatok
Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, 
Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző 
műsorszám keresése, Lejátszás ismétlése, 
Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típusa: Felső rész
• Tartóegység lejátszási üzemmód: Gyorskeresés 

előre és visszafelé, Következő és előző zeneszám, 
Lejátszás és szünet, iPhone töltése, iPod töltése

Hang
• Kimeneti teljesítmény: 15 W RMS összteljesítmény
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, 

Digitális hangzásszabályzás
• Hangrendszer: Sztereó

Hangszórók
• Fő hangszóró: 3"-es mélyhangszóró, Bass Reflex 

hangsugárzó rendszer

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Programozott állomások: 20
• DAB: III sáv, Infó kijelző, Menü, Intelligens 

pásztázás
• RDS: Programtípus, Rádiótext, Állomásnév
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: FM rögzített spirális antenna
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es sztereó bemenet - 

MP3 link

Kényelem
• Ébresztők: Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, CD-

s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérfény színe: kék
• Háttérvilágítás

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Nemzetközi garancialevél
• Gyors üzembe helyezési útmutató: 6 nyelv
• Felhasználói kézikönyv: dán/norvég, angol, francia, 

német, olasz

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

148 x 233 x 232 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

132 x 233 x 159 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

370 x 270 x 326 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 5,1 kg

Tápellátás
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod 

színes kijelzővel, iPod 1G, 5. generációs iPod, iPod 
classic, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod 
nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod 
nano, 5. generációs iPod nano, iPod touch, 2. 
generációs iPod touch 8/16/32 GB, 6. generációs 
iPod nano

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4
•
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