
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
CD, MP3-CD, USB, FM
enintään 20 W

DCM1170
Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen
Philipsin mikromusiikkijärjestelmä on yhteensopiva iPhone 5 -laitteen Lightning-liitännän 
kanssa ja tarjoaa upean äänen tyylikkäässä muodossa. Istu alas ja nauti musiikistasi helposti 
yhden kätevän ohjaimen avulla.

Tehosta äänentoistoa
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta



 Toista ja lataa Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone 
latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi 
laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta 
äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana 
voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla 
huolissasi akun tyhjenemisestä.

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.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella 
taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö 
muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa 
siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Äänitulo

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

USB Direct MP3 -musiikki

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää 
kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -
ominaisuuden avulla.
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Tekniset tiedot
Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

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

• Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 

toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, 
toisto, satunnaistoisto, pysäytys

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

Ääni
• Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Enimmäislähtöteho (RMS): 20 W

Kaiuttimet
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Kaiutinelementit: 3,5" bassokaiutin

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
• Pikavalinnat: 20
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys

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

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, radioherätys, iPod-

herätys, USB-hälytys
• Lataajan malli: kelkka
• Latauslaite: iPhone, iPod

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin: KYLLÄ
• Käyttöopas: monikielinen

Mitat
• Kokonaispaino: 3,9 kg
• Pääkaiuttimen mitat (L x S): 120 x 160 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 170 mm
• Päälaitteen leveys: 180 mm
• Päälaitteen korkeus: 177 mm
• Päälaitteen syvyys: 239 mm
• Pakkauksen leveys: 231 mm
• Pakkauksen korkeus: 222 mm
• Pakkauksen syvyys: 556 mm

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

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

5. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 5
•
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