
 

 

Philips
Sistem musik Micro

DualDock untuk iPod/iPhone
Opsi desktop atau dipasang di 
dinding
CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 20W

DCM2260W
Sound system yang cocok dengan rumah Anda
Terobsesi dengan suara
Putar dan isi daya iPod/iPhone/iPad Anda dengan DualDock via konektor Lightning & 30pin. 
Sistem musik mikro ini terdengar sensasional, dan menawarkan bonus tambahan - terlihat 
cantik di semua rumah, dengan dudukan meja 2-in-1 sehingga bisa ditempatkan di mana saja.

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar
• Daya output maksimum RMS 20W
• Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
• Kontrol Suara Digital

Nikmati musik dari berbagai sumber
• DualDock untuk mengisi daya & memutar perangkat Apple (Lightning & 30-pin)
• USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah
• Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW
• Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra
• Audio-in untuk pemutaran musik portabel

Desain yang berpadu dengan interior Anda
• Pilihan yang dapat dipasang di dinding untuk penempatan yang fleksibel
• Desain ringkas yang cocok untuk berbagai tempat dan gaya hidup



 DualDock untuk mengisi daya & 
memutar

Philips DualDock inovatif dengan Lightning dan 
konektor 30-pin dapat mengisi daya dan 
memutar perangkat Apple apa pun. Dibuat 
untuk menggabungkan desain ramping dengan 
fungsionalitas tanpa cela, Anda dapat beralih 
antar konektor dengan cepat. Nikmati lagu 
favorit Anda dengan perangkat Apple yang 
ingin Anda gunakan.

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.

Dipasang di dinding

Kombinasi sempurna dalam desain yang 
ramping dan serbaguna, sistem audio Philips 
Anda dirancang dengan pintar untuk dapat 
menyatu dengan ruang tinggal Anda. Dasar 
sistem audio ini berbentuk sebuah dudukan, 
sehingga sistem ini dapat berdiri dengan aman 
dan dapat diletakkan di rak atau kabinet apa 
pun. Saat dipasang di dinding, sistem juga akan 
memiliki fleksibilitas berdiri bebas yang sama.

USB Direct untuk musik MP3 yang 
mudah

Berkat kemampuan transfer yang sempurna, 
Anda dapat dengan mudah menikmati 
kenyamanan mengakses musik digital yang lebih 
banyak via USB Direct terpasang.

Kontrol Suara Digital
Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan 
prasetel kontrol yang seimbang, jernih, dahsyat, 
hangat dan terang 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.
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Suara
• Kontrol volume: naik/turun
• Daya output maksimum (RMS): 20W
• Penyempurnaan Suara: Kontrol Suara Digital

Pengeras suara
• Jumlah speaker terpasang: 2
• Driver speaker: 2.75" 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, 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

Tuner/Penerima/Transmisi
• Tuner pita frekuensi: FM mono, Stereo FM
• Stasiun prasetel: 20
• Antena: Antena FM (75 ohm)
• Penyempurnaan tuner: penyelarasan digital 

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

Konektivitas
• Headphone: 3,5 mm
• USB: host USB
• Audio in (3,5mm)

Nyaman
• Alarm: Alarm CD, Alarm Radio, Alarm USB
• Jam: Pada layar utama, timer tidur

• Perangkat pengisian daya: iPad, iPhone, iPod
• Jenis layar: Tampilan LED
• Tipe pemuat: slot

Aksesori
• Aksesori diberikan: Adaptor AC-DC, Antena FM
• Remote control: Remote 21-kunci
• Petunjuk Pengguna: Multi bahasa

Dimensi
• Ukuran paket (L x D): 420 x 99 milimeter
• Tinggi Set (berdiri): 223 milimeter
• Lebar kemasan: 460 milimeter
• Tinggi kemasan: 142 milimeter
• Kedalaman kemasan: 265 milimeter
• Berat kotor: 4,2 kg
• Berat bersih: 3,3 kg

Daya
• Catu daya: 110-240V, 50/60 Hz

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

touch generasi kedua, iPod touch generasi ketiga, 
iPod touch generasi keempat, iPod touch generasi 
kelima, iPod nano generasi kedua, iPod nano 
generasi ketiga, iPod nano generasi keempat, iPod 
nano generasi kelima, iPod nano generasi keenam, 
iPod touch generasi ketujuh

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

3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, 
iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus

Kompatibilitas iPad
• Kompatibel dengan: iPad, iPad 2, iPad Air, iPad Air 

2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini dengan tampilan 
Retina

•
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