
 

 

Philips
Κλασικό σύστημα 
μουσικής micro

• Βάση για iPod/iPhone

DCM186
Πάθος με τον ήχο

Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική
Συνδέστε και φορτίστε το iPod/iPhone σας σε αυτό το σύστημα Micro της Philips για τροφοδοσία 

και πλούσιο ήχο. Η δυναμική ενίσχυση μπάσων θα μαγέψει τα αφτιά σας, ενώ η κομψή σχεδίαση 

μικρού μεγέθους αναδεικνύει όλους τους χώρους και μαγνητίζει τις αισθήσεις σας.

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές
• Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Συνολική ισχύς εξόδου 15W RMS
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

Εύκολη χρήση
• Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
• Ένα μόνο τηλεχειριστήριο για το ηχοσύστημα και το iPod
• Λειτουργίες χρονοδιακόπτη αφύπν.& αυτ. διακοπής



 Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την 
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα 
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - 
χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι 
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται 
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων 
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου 
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο 
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του

Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση σύνδεσης 
που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς 
ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί 
ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές 
θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως 
είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική 
σας χωρίς κόπο.

Σύνδεση MP3

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή 
αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. 
Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα 
ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link 
είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το 
φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
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Χαρακτηριστικά
iPhone 4
•

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: 
Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, 
Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Λειτουργία Shuffle, 
Επανάληψη αναπαραγωγής

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: 
Γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, Επόμενο και 
προηγούμενο κομμάτι, Αναπαραγωγή και 
παύση, Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPod

Ήχος
• Ισχύς: Συνολική ισχύς RMS 15W
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, Έλεγχος 
ψηφιακού ήχου

• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: Γούφερ 3", Σύστημα ηχείων με 
ανάκλαση μπάσων

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός: ΝΑΙ
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση

Συνδεσιμότητα
• Άλλες συνδέσεις: Σταθερή κεραία FM
• Συνδέσεις ήχου: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ. 

- MP3 link

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Χρονοδιακόπτης αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, 
Ξυπνητήρι με CD

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: LCD
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Μπλε
• Οπίσθιος φωτισμός: ΝΑΙ

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο 
παγκόσμιας εγγύησης

• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά
• Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 ΓΛΩΣΣΕΣ

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 148 x 233 x 232 χιλ.
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

132 x 233 x 159 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

370 x 270 x 326 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 5,1 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod mini, iPod nano, iPod με 
έγχρωμη οθόνη, iPod 5ης γενιάς, iPod classic, 
iPod, iPod 1G, iPod 6η γενιά, iPod nano 1ης γενιάς, 
iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod 
nano 4ης γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod touch, 
iPod touch 2ης γενιάς 8/16/32GB

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 
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