
 

 

Philips
Micromuzieksysteem

met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W max.

DCM1170
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Bezeten van muziek
Dit stijlvol vormgegeven microgeluidssysteem van Philips is geschikt voor de iPhone 5 met 
Lightning-aansluiting. Plof in uw luie stoel en geniet met één druk op de knop van uw 
favoriete muziek.

Verrijk uw luisterervaring
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Maximaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
• (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
• Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak



 Afspelen en opladen via Lightning

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw 
iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-
aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op 
de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in 
uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat 
wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek 
afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft 
te maken over een lege batterij.

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een 
compact luidsprekerboxsysteem met een 
diepe bas. Het verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 

toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de 
lage frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bas en minder vervorming. De 
lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren 
als een conventionele woofer. Samen met de 
reactie van de woofer vergroot het systeem de 
lage-frequentiegeluiden in het algemeen en 
levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe 
bas op.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Audio-ingang

Met de audio-in-connectiviteit kunt u 
muziekbestanden direct vanaf draagbare 
mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van 
uw favoriete muziek in de superieure 
geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. 
De audio-ingang is bovendien zeer handig 
omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar 
op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Directe weergave vanaf USB voor uw 
MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen 
alle bestanden worden overgebracht en geniet 
u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
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Kenmerken
Micromuzieksysteem
met Lightning-aansluiting voor iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, 20 W max.
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Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Overig: Ondersteuning van ID3-tag
• USB-modi voor directe weergave: Snel 

achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, 
Herhalen, Shuffle, Stoppen

• Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en 
terugspoelen, Volgende en vorige nummer, 
Afspelen en onderbreken

Geluid
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 20W

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
• Luidsprekerdrivers: 3,5 inch woofer

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Connectiviteit
• Audio-ingang (3,5 mm)
• USB: USB-poort

Gemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, iPod-alarm, 

USB-alarm
• Ladertype: Lade
• Oplaadapparaat: iPhone, iPod

Accessoires
• Afstandsbediening
• Gebruikershandleiding: meerdere talen

Afmetingen
• Brutogewicht: 3,9 kg
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

120 x 160 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 170 mm
• Breedte hoofdunit: 180 mm
• Hoogte hoofdunit: 177 mm
• Diepte hoofdunit: 239 mm
• Breedte van de verpakking: 231 mm
• Hoogte van de verpakking: 222 mm
• Diepte van de verpakking: 556 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod nano 7e generatie, iPod 

touch 5e generatie

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 5
•
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Specificaties
Micromuzieksysteem
met Lightning-aansluiting voor iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, 20 W max.
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