
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

DualDock iPodille/iPhonelle
Pöytä- tai seinäkiinnitys
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
enintään 40 W

DCB3270W
Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

Hulluna ääneen
Kuuntele musiikkia ja lataa kaikki iPod-/iPhone-/iPad-laitteesi DualDockissa Lightning-liitännän ja 30-

nastaisten liittimien avulla. Mukana myös DAB+-radio. Musiikkijärjestelmä kuulostaa ja näyttää 

uskomattoman hyvältä jokaisessa kodissa, ja 2-in-1-pöytäteline mahdollistaa järjestelmän joustavan 

sijoittamisen.

Tehosta äänentoistoa
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Digitaalinen äänensäätö
• Kokonaislähtöteho 40 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Lataa ja toista Apple-laitteita (Lightning- ja 30-nastainen liitäntä) DualDockissa
• DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia
• Kompakti laite sopii kaikkialle



 Lataa ja toista DualDockissa

Philipsin innovatiivinen DualDock-telakka on 
varustettu sekä 30-nastaisella että Lightning-
liittimellä, joten voit kytkeä siihen minkä 
tahansa Apple-laitteen lataamista tai musiikin 
kuuntelua varten. Tyylikäs ulkomuoto yhdistyy 
vaivattomaan toimivuuteen, ja liitäntöjen välillä 
vaihtaminen sujuu käden käänteessä. Kuuntele 
lempimusiikkiasi mistä tahansa Apple-laitteesta.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on 
sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että 
alataajuuksien toisto on optimaalinen. 
Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, 
jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa 
resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen 
bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä 

yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet 
saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Seinään kiinnitettävä

Kompakti ja monipuolinen Philips-
äänentoistojärjestelmä on suunniteltu 
sulautumaan kotisi sisustukseen. 
Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, 
joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai 
kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä 
käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

USB Direct MP3 -musiikki

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit 
käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän 
USB Direct -ominaisuuden avulla.

Digitaalinen äänensäätö
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, 

Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa 
äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet 
säädetään automaattisesti graafisella 
taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen 
äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

DAB- ja FM-yhteensopiva

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva 
DAB-digitaaliradio (Digital Audio 
Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-
ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. 
Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja 
ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja 
häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi 
lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan 
signaaliin. DAB-digitaaliasemien 
lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan 
ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.
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Ääni
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Enimmäislähtöteho (RMS): 40 W
• Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
• Kaiutinelementit: 2,5" bassokaiutin
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 
Flash -asema

• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 
toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, 
satunnaistoisto, pysäytys

• Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, 
valikko, ylös ja alas, seuraava ja edellinen kappale, 
toisto ja keskeytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus 
(Plug & Play)

• DAB/DAB+: Infonäyttö, Valikko, Smart scan -
toiminto

• RDS: ohjelman tyyppi, radio-tekstitoiminto, kellon 
RDS-asetus, aseman nimi

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB: USB Host -liitäntä
• Äänitulo (3,5 mm)

Käyttömukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-

hälytys
• Kello: Päänäyttö, uniajastin
• Latauslaite: iPad, iPhone, iPod
• Näyttötyyppi: LED-näyttö
• Lataajan malli: syöttöaukko; paikka

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, FM-

antenni
• Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin
• Käyttöopas: Monikielinen

Mitat
• Laitteen mitat (L x S): 520 x 101 mm
• Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 223 mm
• Pakkauksen leveys: 567 mm
• Pakkauksen korkeus: 300 mm
• Pakkauksen syvyys: 147 mm
• Kokonaispaino: 4,2 kg
• Nettopaino: 3,3 kg

Virta
• Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 

5. sukupolvi, iPod, 5. sukupolvi, iPod 5. sukupolvi, 
iPod 6. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod 
nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod 
nano, 6. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 
Gt, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. 
sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, 

iPad Pro
•

DCB3270W/10

Tekniset tiedot
Mikromusiikkijärjestelmä
DualDock iPodille/iPhonelle Pöytä- tai seinäkiinnitys, CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM, enintään 40 W

http://www.philips.com

