
 

 

Philips
ระบบเช่ือมตอความบันเทิง
ท่ีมี Dynamic Bass Boost

เลน MP3/WMA-CD
USB Direct

DCM230
เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก iPod 

ในคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi
ปลอยอิสระเสียงเพลง iPod ของคุณและเพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพเย่ียมดวย Philips DCM230 
ดวยการออกแบบท่ีงามหรูดวยสีเมทัลลิกสุดทันสมัย เคร่ืองเลนดังกลาวมีคุณสมบัติท่ีชาญฉลาดตางๆ 
และมีกําลังขับรวม 30W RMS ท่ีใหเสียงไดนามิกอยางแทจริง

เลนเพลงจาก iPod ของคุณใหดังเราใจไดที่บาน
• เลนและชารจ iPod
• การเชื่อมตอ USB Direct สําหรับเคร่ืองเลน USB MP3 แบบพกพา
• เลน MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• ตั้งสถานีลวงหนาดวยการจูนแบบดิจิตอล
พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• Dynamic Bass Boost ใหเสียงเบสที่หนักแนนและชัดเจน
• Digital Sound Control สําหรับปรับแตงคาสไตลดนตรีใหเหมาะสม
• กําลังทั้งหมด 2x15W RMS/30W
การออกแบบที่ผสานกับการตกแตงภายในของคุณ
• ชนิดตั้งโตะงามหรู มีแผงหนาปดสีเมทัลลิกคุณภาพสูง
• รูปทรงงามหรูพรอมดวยชองใส CD ขนาดเล็กยิ่ง
• รีโมทคอนโทรลเดียวสําหรับระบบและ iPod



 เลนและชารจ iPod
เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณไปในระหวางที่ชารจ iPod! 
ตัวเชื่อมตอซึ่งตอ 
iPodของคุณเขากับระบบเช่ือมตอความบันเทิง
ชวยใหคุณฟงเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที 
ยอดเยี่ยมพรอมกับชารจ iPod ของคุณไปดวย 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไมต
องกังวลวาจะสิ้นเปลืองไฟแบตเตอร่ีของ iPod 
ใชรีโมทคอนโทรลเพื่อนาวิเกต 
เลือกและเลนเพลงที่เก็บไวใน iPod ของคุณ 
ระบบเช่ือมตอความบันเทิงจะชารจ iPod 
ของคุณโดยอัตโนมัติในขณะที่เช่ือมตอ

การเชื่อมตอแบบ USB Direct
ในโหมด USB Direct 
คุณสามารถเลือกเพลงจากอุปกรณ USB 

และเลนเพลงตลอดจนขอมูลตางๆ 
ไดตามตองการ 
สิ่งที่คุณตองทํามีเพียงแคเสียบอุปกรณ USB 
เพื่อเลนเพลงหรือสงขอมูลจากอุปกรณดังกลาว

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost 
ชวยเพิ่มความสุขในการฟงดนตรีของคุณใหมาก
ขึ้น 
โดยเนนเสียงเบสของดนตรีผานชวงการตั้งคาระ
ดับเสียงจากต่ําไปถึงสูงไดเพียงแคกดปุม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ําสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไวที่ระดับต่ํา เพื่อแกไขลักษณะดังกล าว 
สามารถเปด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเรงระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไมเปลี่
ยนแปลงแมจะลดระดับเสียงลงได

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
Digital Sound Control 
มีตัวเลือกการควบคุมตางๆ ที่ตั้งไวลวงหนาแบบ 
Jazz, Rock, Pop และ Classic 
ซ่ึงคุณสามารถเลือกใชได 
เพื่อใหชวงความถี่ที่ดีที่สุดสําหรับดนตรีรูปแบบ
ตางๆ 
แตละโหมดจะใชเทคโนโลยีกราฟกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สําคัญที่สุดในสไตลดนตรีที่คุณเลือ
ก Digital Sound Control 
ใหคุณรับฟงดนตรีที่ดีที่สุดอยางงายดาย 
โดยการปรับแตงสมดุลของเสียงใหเหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกําลังเลน
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ใชรวมกับ iPod ได
• ใชรวมกันได: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

พรอมจอสี, iPod 5th Generation
การเลนเสียง
• โหมดเลนเพลงสําหรับแทนวาง: การชารจ iPod, 

เลนและหยุดช่ัวคราว, 
เพลงถัดไปและเพลงกอนหนา, 
กรอเดินหนาอยางเร็วและกรอถอยหลัง

• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร, สล็อต
• สื่อที่เลนได: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• โหมดเลนแผน: กรอเดินหนาอยางเร็ว/กรอถอยหลัง, 

คนหาแทร็คถัดไป/กอนหนา, การเลนซ้ํา, 
การเลนแบบสุม

• เพลงที่ตั้งโปรแกรมได: 20
เสียง
• กําลังขับ (RMS): 2x15 W
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• ประเภทลําโพง: ระบบลําโพงแบบสะทอนเสียงเบส
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: FM, MW
• สถานีที่ตั้งไวลวงหนา: 40

• การจูนดวยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• RDS: ช่ือสถานี
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
การเชื่อมตอ
• USB: โฮสต USB
• Aux in
• หูฟง: 3.5 มม.
สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: LCD
• แสงพื้นหลัง
• รีโมทคอนโทรล: อเนกประสงค
• สัญญาณเตือน: นาฬิกาปลุกวิทยุ, ตั้งเวลาปดเครื่อง
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, คูมือผูใช, 

ใบรับประกัน, รีโมทคอนโทรล, ใบรับประกันทั่วโลก
ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

390 x 140.5 x 200.5 มม.
•
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