
 

 

Philips
Klassiskt mikroljudsystem

• Docka för iPod/iPhone

DCM186
Besatt av ljud

Slappa till fantastisk musik
Anslut till ett eluttag - och få fylligt ljud - när du dockar och laddar din iPod/iPhone på 
Philips Micro System. Dynamic Bass Boost frestar öronen medan den snygga, kompakta 
designen förbättrar vilken plats som helst och kittlar dina sinnen.

Lyssna på musik från olika källor
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Berika din ljudupplevelse
• Total uteffekt på 15 W RMS
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Lättanvänd
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• En fjärrkontroll för systemet och iPod
• Väcknings- och insomningsfunktion



 DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Docka iPod/iPhone i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som 
passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. 
Dessutom fungerar den även med de flesta slags 
fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den 
är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan 
krångel.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning 
av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också 
mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta 
din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
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Funktioner
radioväckning, CD-larm •
Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, 

Repetera/en/alla/program, Snabbt framåt/bakåt, 
Nästa/Föregående spårsökning, Blandad 
uppspelning, Repetera spelning

• Typ av laddare: Toppmatad
• Uppspelningsläge för hållare: Snabbspolning framåt 

och bakåt, Nästa och föregående spår, Spela upp 
och pausa, Laddning av iPhone, Laddning av iPod

Ljud
• Uteffekt: 15 W RMS total effekt
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), Digital 

ljudkontroll
• Ljudsystem: Stereo

Högtalare
• Huvudhögtalare: 3 tums woofer, 

Basreflexhögtalare

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20
• Mottagarförbättringar: Autospara

Anslutningar
• Andra anslutningar: FM-fixerad antennövergång
• Ljudanslutningar: 3,5 mm stereoanslutning - MP3 

Link

Bekvämlighet
• Larm: Insomningsfunktion, Radiolarm/

• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: LCD
• Färg på bakgrundsbelysning: Blå
• Bakgrundsbelysning

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Garantisedel för hela 

världen
• Snabbstartguide: Engelska
• Bruksanvisning: 16 SPRÅK

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

148 x 233 x 232 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

132 x 233 x 159 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

370 x 270 x 326 mm
• Vikt inkl. förpackning: 5,1 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Mini, iPod Nano, iPod med 

färgdisplay, iPod 5th Generation, iPod Classic, 
iPod, iPod 1G, iPod 6th Generation, iPod Nano 1st 
Generation, iPod Nano 2nd Generation, iPod 
Nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, 
iPod nano 5th Generation, iPod Touch, iPod touch 
2nd Gen 8/16/32 GB

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4
Publiceringsdatum  
2013-05-28

Version: 1.0.4

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

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Specifikationer
Klassiskt mikroljudsystem
Docka för iPod/iPhone

http://www.philips.com

