
 

 

Philips
Класическа микро 
озвучителна система

• Поставка за iPod/iPhone

DCM186
Завладяващ звук

Отпуснете се с чудесна музика
Свържете се към захранване - и богат звук - като поставите и заредите вашия iPod/iPhone на 

тази микро система Philips. Динамичното усилване на басите ще ви достави наслада от звука, а 

стилният и компактен дизайн ще допълни всяко пространство и ще изкуши сетивата ви.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Обогатете своето звуково изживяване
• Обща изходна мощност 15 W RMS
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Лесна употреба
• Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
• Едно дистанционно управление за системата и за iPod
• Таймер с функции за събуждане и заспиване



 Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава присъствието на басите в целия 
диапазон на силата на звука - от слабо до силно - 
само с натискането на един бутон! Най-ниските 
басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това можете да включите 
динамичното усилване на басите, което усилва 
нивата на басите, за да се наслаждавате на 
еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с 
калъфа

Интелигентно проектираният порт за поставяне с 
пружина поема без проблем всеки iPod или 
iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, 
той работи дори когато повечето защитни 
калъфи са поставени – просто поставете вашия 
iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да 
слушате любимата си музика, без да се 
притеснявате.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата ви 
музика с превъзходно качество на звука, излизащ 
от аудио системата, MP3 връзката е и 
изключително удобна, защото всичко, което 
трябва да направите, е да включите своя MP3 
плейър в аудио системата.
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Акценти
iPhone 4
•

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 20 
програмируеми песни, Повторение на една/
всички/програма, Бързо напред/назад, Търсене 
на следваща/предишна песен, Разбъркано 
възпроизвеждане, Повторно възпроизвеждане

• Тип устройство за зареждане: Отгоре
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Бързо напред и назад, Следваща и предишна 
песен, "Изпълнение" и "Пауза", Зареждане на 
iPhone, Зареждане на iPod

Звук
• Изходна мощност: Обща мощност 15 W RMS
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите, Управление на цифров звук

• Звукова система: Стерео

Високоговорители
• Основен високоговорител: 3" високоговорител 
за ниски честоти, Система басрефлексни 
високоговорители

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

Възможности за свързване
• Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав 
проводник

• Връзки за звук: 3,5 мм стерео вход - MP3 връзка

Удобство
• Аларми: Таймер за заспиване, Радиобудилник, 

CD аларма
• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: LCD
• Цвят на подсветката: Синьо
• Подсветка

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Листовка с гаранция за 
цял свят

• Ръководство за бърз старт: английски
• Ръководство за потребителя: 16 ЕЗИКА

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

148 x 233 x 232 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 132 x 233 x 159 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

370 x 270 x 326 мм
• Тегло вкл. опаковката: 5,1 кг

Power
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod mini, iPod Nano, iPod с цветен 
дисплей, iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod, 
iPod 1G, iPod 6-то поколение, iPod nano 1-во 
поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 
3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod 
nano 5-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение 8/16/32 GB

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 
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