
 

 

Philips
Микро музикална система

със съединител Lightning
за iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Макс. 20 W

DCM1170
Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук
Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5, тази микро озвучителна система 
Philips предлага чудесен звук и чудесен стилен дизайн. Седнете, отпуснете се и се 
наслаждавайте на вашата музика по вашия начин – с един обикновен бутон.

Обогатете своето звуково изживяване
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• 20 W максимална изходна мощност (RMS)

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство



 Възпроизвеждане и зареждане чрез 
съединителя Lightning

Наслаждавайте се на любимата си музика, 
докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия 
съединител Lightning! Просто го поставете 
директно върху тонколоната, за да 
възпроизвеждате избраните от вас мелодии 
с превъзходен звук. Освен това тя зарежда 
устройството бързо, докато свири, за да не 
се притеснявате, че батерията му ще се 
изтощи.

Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители 
дава дълбоки басови звуци с компактни 
кутии на високоговорителите. Тя се 
различава от конвенционалната система с 
кутии на високоговорителите по 
добавените тръбни баси, които са 
акустично нагодени към високоговорителя 

за ниски честоти за оптимизиране на 
нискочестотното звучене на системата. 
Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-
малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните 
баси, за вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В 
комбинация с честотната реакция на 
високоговорителя за ниски честоти, 
системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло 
едно ново измерение от дълбоки баси.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Аудио вход

Аудио входът позволява директно 
възпроизвеждане на аудио съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието да слушате любимата си 
музика с превъзходно качество на звука от 
аудио системата, Аудио входът е и 
изключително удобен, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
портативния си MP3 плейър в аудио 
системата.

USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 
да имате достъп до повече цифрова музика 
чрез вградения USB Direct.
DCM1170/12

Акценти
Микро музикална система
със съединител Lightning за iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, Макс. 20 W



Дата на издаване  
2014-08-13

Версия: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01978
EAN: 08 71258 16840 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

• Други: Поддръжка на ID3 тагове
• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

• Режими на възпроизвеждане от докинг 
системата: бързо напред и назад, следваща и 
предишна песен, изпълнение и пауза

Звук
• Подобрение на звука: управление на цифров 
звук

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Максимална изходна мощност (RMS): 20 W

Високоговорители
• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

• Мембрани на високоговорителите: 3,5" 
високоговорител за ниски честоти

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Предварително настроени станции: 20
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Възможности за свързване
• Аудио вход (3,5 мм)
• USB: USB хост

Удобство
• Аларми: CD аларма, радиобудилник, iPod 
аларма, USB аларма

• Тип устройство за зареждане: чекмедже
• Зарядно устройство: iPhone, iPod

Аксесоари
• Дистанционно управление
• Ръководство за потребителя: многоезично

Размери
• Бруто тегло: 3,9 кг
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

120 x 160 мм
• Височина на основния високоговорител: 

170 мм
• Ширина на главния блок: 180 мм
• Височина на главния блок: 177 мм
• Дълбочина на главния блок: 239 мм
• Ширина на опаковката: 231 мм
• Височина на опаковката: 222 мм
• Дълбочина на опаковката: 556 мм

Power
• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod nano 7-мо поколение, iPod 

touch 5-то поколение

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone 5
•
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