
 

 

Philips
Mikrowieża

ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 70 W

DCM2170
Dźwięk pasujący do Twojego domu

Fascynacja Dźwiękiem
Mikrowieża Philips jest zgodna ze złączem Lightning smartfona iPhone 5. Oferuje 
doskonałą jakość dźwięku oraz stylowe wzornictwo. Obsługa jest bardzo prosta, więc 
usiądź wygodnie, zrelaksuj się i posłuchaj muzyki tak jak lubisz.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Maksymalna moc wyjściowa 70 W RMS

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę



 Odtwarzanie i ładowanie przez złącze 
Lightning

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania 
urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze 
Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie 
bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich 
ulubionych utworów w doskonałej jakości. 
Podczas odtwarzania urządzenie jest również 
szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić 
o akumulator.

System Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex 
emituje niskie tony o większej głębi niż 
kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten 
różni się od systemu kompaktowego tubą 
basową akustycznie zharmonizowaną z 

głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć 
obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy 
regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 
System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w 
tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły 
głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją 
głośnika niskotonowego oznacza to ogólne 
wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCl)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje 
wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień 
korektora — jazz, rock, pop i muzyka 
klasyczna — pozwalających na 
zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla 
różnych stylów muzycznych. Każdy tryb 
wykorzystuje technologię korekcji graficznej w 
celu automatycznego dostrojenia balansu 
dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości 
mających największe znaczenie w danym stylu. 
Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu 
dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja 
korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną 
przyjemność ze słuchania muzyki.

Wejście audio

Wejście audio umożliwia bezpośrednie 
odtwarzanie zawartości audio z przenośnych 
odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie 
muzyki w doskonałej jakości zapewnionej 
przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego 
zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne 
— wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz 
MP3 do zestawu audio.

Bezp. połącz. USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć 
urządzenie USB do portu USB w urządzeniu 
Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana 
bezpośrednio z urządzenia Philips.
DCM2170/12

Zalety
Mikrowieża
ze złączem Lightning do urządzeń iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, Maks. 70 W



Data wydania 2014-08-11

Wersja: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01979
EAN: 08 71258 16840 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Inne: Obsługa znaczników ID3
• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 

USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie 
wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, 
zatrzymywanie

• Tryby odtwarzania urządzeń podłączonych do 
podstawki dokującej: szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, następny/poprzedni utwór, 
odtwarzanie/wstrzymanie

Dźwięk
• Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku
• Regulator głośności: w górę/dół
• Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 70 W

Głośniki
• Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem 

Bass Reflex
• Przetworniki głośn.: Niskotonowy 4" i 

wysokotonowy z miękką kopułką

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF stereo
• Pamięć stacji: 20
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe

Możliwości połączeń
• Wejście audio (3,5 mm)
• USB: Host USB

Udogodnienia
• Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, 

budzenie radiem, budzenie z odtwarzacza iPod, 
budzenie z urządzenia USB

• Sposób ładowania: szuflada
• Ładowarka: iPhone, iPod

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania
• Instrukcja obsługi: wielojęzyczna

Wymiary
• Waga brutto: 5,7 kg
• Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 

140 x 185 mm
• Wysokość głośnika głównego: 260 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 180 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 177 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 239 mm
• Szerokość opakowania: 224 mm
• Wysokość opakowania: 314 mm
• Głębokość opakowania: 518 mm

Moc
• Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod nano 7. generacji, iPod touch 5. 

generacji

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 5
•
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