
 

 

Philips
ระบบเสียงขนาดเล็ก Cube

• อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/
iPhone

DCM1075
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น iPhone/iPod คุณก็สามารถฟังดนตรีได้ด้วยการควบคุมง่ายๆ 
เพียงขั้นตอนเดียว ด้วยระบบเสียงดีเยี่ยมและการออกแบบที่มีสไตล์ 
เพียงเอนกายลงแล้วทำตัวให้สบาย คุณก็จะเพลิดเพลินไปกับดนตรีที่ชื่นชอบได้ทั้งวัน

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด 24W RMS
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
• ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก



 ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึก
จากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด 
ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่ม
ท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่
อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีค
วามเหมาะสมที่สุด 
ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นแล
ะความผิดเพี้ยนน้อยลง 
ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเ
บสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป 
ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ 
ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิ
ติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล

Digital Sound Control 
มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ 
Jazz, Rock, Pop และ Classic 
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ 
เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ 
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค

วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือ
ก Digital Sound Control 
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย 
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

ช่องเชื่อมต่อ MP3

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในร
ะบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 

ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง 
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! 
อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod 
ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยใ
ห้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเ
ยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone 
ในขณะเดียวกัน 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้
องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ 
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พก
พา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

USB Direct

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB 
ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ 
Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips 
ได้โดยตรง
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ไฮไลต์
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อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone



วันที่ออก 2013-06-18

เวอร์ชัน: 1.0.5

12 NC: 8670 000 90528
EAN: 87 12581 64582 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรา
บล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke 
Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com
การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-

CD
• โหมดเล่นดิสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 

ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/
ตั้งโปรแกรม

• อื่นๆ: รองรับป้าย ID3
• โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่ม, หยุด

• โหมดการเปลี่ยนการเล่น: 
กรอเดินหน้าและกรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
เล่นและหยุดชั่วคราว

เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost, 

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
• พลังขับเสียงสูงสุด (RMS): 24W
ลำโพง
• ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์ขนาด 3"
• ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อ
• เอาต์พุตเสียง/วิดีโอ: หูฟัง (3.5 มม.)
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
สะดวกสบาย
• การปลุก: ปลุกด้วย CD, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกด้วย iPod, 

ปลุกด้วย USB
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน

• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• อุปกรณ์การชาร์จ: iPhone, iPod
อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายเคเบิล MP3 link
• รีโมทคอนโทรล: พร้อมแบตเตอรี่ AAA x 2
• คู่มือผู้ใช้: หลายภาษา
• อื่นๆ: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• รับประกัน: คู่มือการรับประกันทั่วโลก
ขนาด
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x ลึก): 140 x 198 มม.
• ความสูงของลำโพงหลัก: 143 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 140 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 143 มม.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 250 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 516 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 308 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 195 มม.
• น้ำหนักสุทธิ: 3.5 กก.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60Hz
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod mini, iPod nano, 

iPod พร้อมจอสี, iPod 5th Generation, iPod touch, 
iPod classic, iPod nano 1st Generation, iPod nano 
2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod 
nano 4th Generation, iPod touch 2nd Generation, 
iPod 6th Generation, iPod nano 5th Generation, 
iPod nano 6th generation, iPod shuffle, iPod touch 
3rd generation, iPod touch 4th generation

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S
•
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รายละเอียดเฉพาะ
ระบบเสียงขนาดเล็ก Cube
อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone

http://www.philips.com

