
 

 

Philips
Klassinen 
mikromusiikkijärjestelmä

• iPod/iPhone-telakka

DCM186
Hulluna ääneen

Rentoudu loistavan musiikin parissa
Lataa ja rikasta äänentoistoa yhdellä kertaa - telakoi iPod/iPhone latautumaan Philipsin 
mikrojärjestelmään. Dynaaminen bassotehostus hurmaa aistisi ja tyylikäs kompakti 
muotoilu tuo tyyliä huoneeseen sekä hivelee silmää.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Tehosta äänentoistoa
• Kokonaislähtöteho 15 W RMS
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Helppokäyttöinen
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille
• Herätys- ja uniajastintoiminnot



 Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin 
sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. 
Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – 
voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt 
voit nauttia musiikista todella helposti.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
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Kohokohdat
• Herätykset: Uniajastin, Radioherätys, CD-herätys
Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Pikahaku eteen/
taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, 
Kappaleiden satunnaistoisto, Jatkuva toisto

• Levyn syöttö: Päältä ladattava
• Toisto lataustelineestä: Nopeutus eteen- ja 

taaksepäin, Seuraava ja edellinen kappale, Toisto ja 
keskeytys, iPhonen lataaminen, iPod-laitteen 
lataaminen

Ääni
• Lähtöteho: 15 W RMS kokonaisteho
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus, Digitaalinen äänensäätö
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: 3" bassokaiutin, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 20
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät
• Muut liitännät: Kiinteä FM-antennisovitin
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n stereolinjatulo - MP3 link

Käytön mukavuus

• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: LCD
• Taustaväri: Sininen
• Taustavalo

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Maailmanlaajuinen 

takuuvihko
• Pikaopas: englanti
• Käyttöopas: 16 KIELTÄ

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 148 x 233 x 232 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

132 x 233 x 159 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 370 x 270 x 326 mm
• Paino pakattuna: 5,1 kg

Virta
• Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod mini, iPod nano, Värinäytöllinen 

iPod, iPod 5. sukupolvi, iPod classic, iPod, iPod 1G, 
iPod 6. sukupolvi, iPod nano 1. sukupolvi, iPod 
nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod 
nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod 
touch, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4
•

Julkaisupäivä 2013-05-10

Versio: 1.0.3

12 NC: 8670 000 74949
EAN: 87 12581 59679 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

Tekniset tiedot
Klassinen mikromusiikkijärjestelmä
iPod/iPhone-telakka

http://www.philips.com

