
 

 

Philips
Μουσικό μικροσύστημα

με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Έως 70W

DCM2170
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Πάθος με τον ήχο
Συμβατό με την υποδοχή Lightning του iPhone 5, αυτό το ηχοσύστημα micro της 
Philips συνδυάζει κορυφαίο ήχο και κομψή σχεδίαση. Ακούστε την αγαπημένη σας 
μουσική με ένα απλό χειριστήριο.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
• Μέγιστη ισχύς εξόδου 70W RMS

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές
• Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση



 Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση 
μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ 
φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας 
υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή 
σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη 
συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα 
μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή 
σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την 
μπαταρία σας.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων 
παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα 
σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει 
από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς 
διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, 
ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για 

βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών 
συχνοτήτων του συστήματος. Το 
αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και 
λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 
απόκριση του γούφερ, το σύστημα 
παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής 
συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας 
διάστασης πλούσιων μπάσων.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

To Digital Sound Control σας επιτρέπει την 
επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή 
Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα 
διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία 
χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής 
ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της 
ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο 
σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει 
τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη 
μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την 
ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της 
μουσικής που ακούτε.

Είσοδος ήχου

Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει 
αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου 
απευθείας από φορητά media player. Εκτός 
από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη 
ποιότητα ήχου που προσφέρει το 
ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης 
εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το 
φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

USB Direct

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς 
συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη 
θύρα USB της συσκευής Philips και 
απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή 
μουσικής από τη συσκευή Philips.
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Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία 
αναπαραγωγή/πρόγραμμα

• Άλλα: Υποστήριξη ID3-tag
• λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη 
κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, 
αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, 
αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, 
τυχαία αναπαραγωγή, stop

• Λειτουργίες αναπαραγωγής σε σύνδεση: 
γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, επόμενο και 
προηγούμενο κομμάτι, αναπαραγωγή και παύση

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου
• Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω
• Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 70 W

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

• Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 4" με τουίτερ μαλακού 
θόλου

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
• USB: Host USB

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι CD, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι iPod, Ξυπνητήρι USB

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων
• Συσκευή φόρτισης: iPhone, iPod

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες

Διαστάσεις
• Μεικτό βάρος: 5,7 κ.
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 

140 x 185 χιλ.
• Ύψος κύριου ηχείου: 260 χιλ.
• Πλάτος κύριας μονάδας: 180 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 177 χιλ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 239 χιλ.
• Πλάτος συσκευασίας: 224 χιλ.
• Ύψος συσκευασίας: 314 χιλ.
• Βάθος συσκευασίας: 518 χιλ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50/60Hz

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod nano 7ης γενιάς, iPod 

touch 5ης γενιάς

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 5
•
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