
 

 

Philips
Sistem musik Micro

dengan konektor 30-pin
untuk iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20W

DCM2020
Bersantai dengan musik hebat

Terobsesi dengan suara
Memutar dan mengisi daya iPod/iPhone/iPad Anda secara bersamaan. Pemutar musik 
portabel lain juga bisa tersambung ke Sistem suara mikro DCM2020/12 ini via USB Direct 
atau MP3 Link. Nikmati musik dengan suara yang bertenaga dari speaker Bass Reflex.

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar
• Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
• Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal
• Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam
• Daya output total RMS 20W

Nikmati musik dari berbagai sumber
• Memutar dan mengisi ulang iPod/iPhone/iPad
• Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW
• USB Direct untuk pemutaran musik MP3/WMA
• MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

Mudah digunakan
• Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah
• Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra
• Radio Data System untuk informasi stasiun dan layanan data



 Sistem Speaker Bass Reflex

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan 
pengalaman suara bass yang dalam dari sistem 
kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini 
berbeda dengan sistem kotak pengeras suara 
konvensional dengan pipa bass yang sejajar 
secara akustik ke woofer untuk 
mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah 
dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol 
yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini 
bekerja dengan meresonansi massa udara ke 
dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer 
konvensional. Menggabungkan respons ke 
woofer, sistem ini memperpanjang suara 
frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi 
baru bass yang dalam.

Kontrol Suara Digital

Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan 
prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik 
yang dapat Anda gunakan untuk 
mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk 
gaya musik yang berbeda. Setiap mode 
menggunakan teknologi ekualiser grafis yang 
secara otomatis mengatur keseimbangan suara 
dan meningkatkan frekuensi suara yang paling 
penting dari gaya musik yang dipilih. Pada 
akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan 
Anda untuk menikmati musik dengan 

pengaturan tepat keseimbangan suara untuk 
menyamai jenis musik yang sedang diputar.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost memaksimalkan 
pengalaman mendengarkan musik dengan 
menekankan pada konten bass musik di 
sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari 
rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada 
tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya 
akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. 
Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost 
dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, 
sehingga Anda dapat menikmati suara yang 
konsisten setiap kali Anda menurunkan 
volume.

Putar & isi ulang iPod/iPhone/iPad

Nikmati musik MP3 favorit Anda sambil 
mengisi daya iPod/iPhone/iPad Anda! Dock ini 
membuat Anda menghubungkan perangkat 
portabel secara langsung ke sistem Philips, 
sehingga Anda dapat mendengarkan musik 
favorit dalam suara yang luar biasa. Dock ini 
juga mengisi daya iPod/iPhone/iPad selagi 
memutar musik, sehingga Anda dapat 
mendengarkan musik dan tidak lagi 
mengkhawatirkan kehabisan daya. Sistem ini 
secara otomatis mengisi data perangkat 
portabel ketika diletakkan.

USB Direct

Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat 
USB Anda ke port USB pada perangkat Philips 
Anda dan musik digital akan diputar secara 
langsung dari perangkat Philips.

MP3 Link

Konektivitas MP3 link memungkinkan 
pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar 
media portabel. Selain keuntungan menikmati 
musik favorit dengan kualitas suara dahsyat 
dengan sistem audio, MP3 link juga sangat 
mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar 
MP3 portabel ke sistem audio.

Radio Data System (RDS)
Radio Data System (RDS) membiarkan Anda 
mendengar stasiun radio tanpa harus 
mengingat frekuensinya. Dalam mode standar. 
RDS menampilkan nama stasiun dan bukan 
frekuensi transmisi, memudahkan penyelarasan 
yang mudah dan cepat. RDS juga 
memungkinkan stasiun untuk mengirim pesan, 
seperti berita dan informasi stasiun secara 
langsung ke tampilan radio. Secara umum 
digunakan di Eropa, teks RDS akan dikirimkan 
pada frekuensi stasiun radio yang sedang siaran. 
Anda dapat memilih tampilan RDS dasar (nama 
stasiun) atau berlangganan ke layanan berbasis 
pesan tambahan.
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Suara
• Daya output: 2 x 10 W RMS
• Penyempurnaan suara: kontrol suara digital, 

Dynamic Bass Boost

Pengeras suara
• Driver speaker: 4" woofer
• Jenis speaker: sistem speaker bass reflex

Pemutaran audio
• Mode pemutaran disc: dipercepat/mundur, 

pencarian lagu berikutnya/sebelumnya, mengulang/
mengacak/memprogram

• Pemutaran media: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
WMA-CD, Flash drive USB

• Mode pemutaran USB Direct: percepat mundur/
percepat maju, putar/jeda, sebelumnya/berikutnya, 
ulang, acak, berhenti

• Mode pemutaran dengan docking: dipercepat dan 
mundur, menu, naik dan turun, trek berikutnya dan 
sebelumnya, putar dan jeda

• Lain-lain: Dukungan ID3-tag

Tuner/Penerima/Transmisi
• Tuner pita frekuensi: FM mono, Stereo FM
• Stasiun prasetel: 20
• RDS: jenis program, teks radio, Pengaturan jam 

RDS, nama stasiun radio
• Antena: Antena FM (75 ohm)
• Penyempurnaan tuner: penyelarasan digital 

otomatis, pemindaian otomatis, Pengaturan mudah 
(colok & putar)

Konektivitas
• Headphone: 3,5 mm
• MP3 Link: line in stereo 3,5mm
• USB: host USB

Nyaman
• Alarm: Alarm CD, Alarm Radio, Alarm USB, Alarm 

iPod
• Jam: Pada layar utama, timer tidur

• Perangkat pengisian daya: iPod, iPad, iPhone
• Jenis layar: Layar LCD
• Tipe pemuat: baki

Aksesori
• Aksesori diberikan: Kabel Daya AC, Antena FM, 

Panduan Penggunaan Cepat
• Remote control: Remote 31-kunci
• Petunjuk Pengguna: 16 bahasa

Dimensi
• Lebar unit utama: 200 milimeter
• Tinggi unit utama: 118 milimeter
• Kedalaman unit utama: 210 milimeter
• Ukuran speaker utama (L x D): 

140 x 144 milimeter
• Tinggi speaker utama: 224 milimeter
• Lebar kemasan: 576 milimeter
• Tinggi kemasan: 274 milimeter
• Kedalaman kemasan: 190 milimeter
• Berat kotor: 3,9 kg
• Berat bersih: 3,34 kg

Daya
• Catu daya: 220-240 V, 50Hz

Kompatibilitas iPod
• Kompatibel dengan: iPod classic, iPod mini, iPod 

nano Generasi Pertama, iPod nano Generasi 
Kedua, iPod nano Generasi Ketiga, iPod nano 
Generasi Keempat, iPod nano Generasi kelima, 
iPod nano generasi keenam, iPod touch, iPod touch 
Generasi Kedua, iPod touch generasi ketiga, iPod 
touch generasi keempat, iPod generasi keempat, 
iPod generasi kelima

Kompatibilitas iPhone
• Kompatibel dengan: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4

Kompatibilitas iPad
• Kompatibel dengan: iPad, iPad 2
•
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