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DCM230

Απολαύστε μουσική iPod με
ποιότητα ήχου Hi-Fi
Απελευθερώστε τη μουσική του iPod σας και απολαύστε τη με έξοχο ήχο στο Philips
DCM230. Με κομψό σχεδιασμό και μεταλλικό φινίρισμα το σύστημα διαθέτει
έξυπνες λειτουργίες και παράγει ισχύ RMS 30W για πραγματικά δυναμικό ήχο.
Αναπαράγετε δυνατά το περιεχόμενο του iPod στο σπίτι
• Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod
• Σύνδεση USB Direct για φορητά MP3 player με USB
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• Ψηφιακός συντονισμός για προεπιλογές σταθμών
Πλούσιος και καθαρός ήχος
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
• Συνολική ισχύς RMS/30W 2x15W
Σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε χώρο
• Κομψός σχεδιασμός desktop με προηγμένη, μεταλλική πρόσοψη
• Κομψός σχεδιασμός με εξαιρετικά λεπτή υποδοχή CD
• Ένα μόνο τηλεχειριστήριο για το ηχοσύστημα και το iPod
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Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Συμβατότητα με iPod

• Συμβατότητα με: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod
με έγχρωμη οθόνη, iPod 5ης γενιάς

• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• RDS: Όνομα σταθμού
• Κεραία: Κεραία FM

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod

Αναπαραγωγή ήχου

Συνδεσιμότητα

Με τη λειτουργία USB Direct μπορείτε να
επιλέξετε απλά τη μουσική σε μια συσκευή USB
και να αναπαράγετε όλο το περιεχόμενο που
θέλετε. Χρειάζεται μόνο να συνδέσετε τη συσκευή
USB για αναπαραγωγή μουσικής ή εξαγωγή
περιεχομένου από τη συσκευή.

• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης:
Φόρτιση του iPod, Αναπαραγωγή και παύση,
Επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, Γρήγορη
κίνηση εμπρός και πίσω
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος,
Υποδοχή
• Μέσα αναπαραγωγής: WMA-CD, MP3-CD, CD,
CD-R, CD-RW
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής,
Λειτουργία Shuffle
• Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20

Ήχος

• Ισχύς (RMS): 2x15 W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Τύποι ηχείων: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση
μπάσων
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, MW
• Προρυθμίσεις σταθμών: 40
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• USB: Host USB
• Είσοδος Aux
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.

Ευκολία

•
•
•
•

Τύπος οθόνης: LCD
Οπίσθιος φωτισμός
Τηλεχειριστήριο: Πολυλειτουργικό
Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι ραδιόφωνο,
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής
λειτουργίας
• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: ναι

Αξεσουάρ

• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο
ρεύματος AC, Εγχειρίδιο χρήσεως,
Πιστοποιητικό εγγύησης, Τηλεχειριστήριο,
Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
390 x 140,5 x 200,5 χιλ.
•
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Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod

Σύνδεση USB Direct

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

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.

