
 

 

Philips
Mikro müzik sistemi

ve Lightning konektörü
iPod/iPhone için
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W maks.

DCM2170
Evinize yakışan ses

Sesin tutkusu
iPhone 5'in Lightning konektörüyle uyumlu olan bu Philips mikro ses sistemi harika ses 
kalitesine ve harika, şık bir tasarıma sahiptir. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve tek bir basit 
kontrolle müziğinizin tadını çıkarın.

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
• 70 W RMS maksimum çıkıș gücü

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• Lightning konektörüyle hızlı șarj ve müzik çalma
• MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
• MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
• Tașınabilir müzik cihazınız için ses giriși
• Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo



 Lightning ile müzik çalın ve șarj edin

Yeni Lightning konektörüyle iPod/
iPhone'unuzu șarj ederken müzik dinleme 
keyfini yașayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre 
yerleștirerek özenle seçtiğiniz șarkıları harika 
ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik 
çalarken bir yandan da hızla șarj olduğu için 
pilin bitmesinden endișe etmenize gerek 
kalmaz.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt 
hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler 
verir. Sistemin düșük frekanslı seslerdeki 
kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak 

hizalanmıș ek bas borusuyla geleneksel 
hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta 
daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir 
bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar 
gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini 
titreștirerek çalıșır. Woofer'ın tepkisiyle 
birleșince, sistemdeki düșük frekanslı sesler 
güçlenerek derin baslara yeni bir boyut 
kazandırır.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için 
önceden ayarlanmıș Jazz, Rock, Pop ve Classic 
kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses 
dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve 
seçilen müzik türünde en önemli ses 
frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla 
grafik eșitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. 
Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses 
dengesini çalmakta olan müzik türüne göre 
hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en 
yüksek performansı alabilirsiniz.

Ses giriși

Ses giriși bağlantısı, Ses giriși içeriğinin 
tașınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan 
çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin 
sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz 
müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının 
yanı sıra, yapmanız gereken tek șey tașınabilir 
MP3 çalarınızı ses sistemine takmak 
olduğundan Ses giriși son derece kullanıșlıdır.

USB Giriși

USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan 
Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda 
dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan 
çalınır.
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Müzik çalma
• Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki 

parça arama, tekrar/rasgele/program
• Diğerleri: ID3 etiket desteği
• Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı 

geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı 
oynatma, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

• Bağlantılı oynatma modları: hızlı ileri ve geri, önceki 
ve sonraki parça, oynatma ve duraklatma

Ses
• Ses geliștirme: dijital ses kontrolü
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı
• Maksimum çıkıș gücü (RMS): 70 W

Hoparlörler
• Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi
• Hoparlör sürücüleri: 4 inç woofer ve yumușak 

konik tweeter

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM stereo
• İstasyon hafızaları: 20
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı

Bağlantı
• Ses giriși (3,5 mm)
• USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: CD alarmı, radyo alarmı, iPod alarmı, 

USB alarm
• Yükleyici tipi: tepsi
• Șarj cihazı: iPhone, iPod

Aksesuarlar
• Uzaktan kumanda
• Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil

Boyutlar
• Brüt ağırlık: 5,7 kg
• Ana hoparlör boyutları (G x D): 140 x 185 mm
• Ana hoparlör yüksekliği: 260 mm
• Ana ünite genișliği: 180 mm
• Ana ünite yüksekliği: 177 mm
• Ana ünite derinliği: 239 mm
• Ambalaj genișliği: 224 mm
• Ambalaj yüksekliği: 314 mm
• Ambalaj derinliği: 518 mm

Güç
• Güç kaynağı: 110-240 V, 50/60 Hz

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: 7. nesil iPod nano, 5. 

nesil iPod touch

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone 5
•
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