
 

 

Philips
Mikrohifijärjestelmä

DCM278
Elegantti musiikkijärjestelmä

Seinäkiinnitys sopii kaikkeen sisutukseen
Philipsin DCM278-mikrohifijärjestelmä toistaa musiikin ja lataa iPhonen/iPodin. Litteän, 
kompaktin muotoilun ansiosta laitteen voi kiinnittää seinään täydentämään kodin 
sisustusta. USB Direct -liitäntä lisää toistomahdollisuuksia.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista musiikkia ja lataa iPhone/iPod
• Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
• FM-digitaaliviritin jopa 20 pikavalinta-asemalle
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Tehosta äänentoistoa
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Kokonaislähtöteho 2 x 5 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Tyylikäs, kompakti laite, joka voi olla pöydällä tai seinällä
• Tyylikäs muotoilu sekä moottoroitu liukuva etuluukku



 Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 

Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Toista musiikkia ja lataa iPhone/iPod

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, 
kun iPhone/iPod latautuu! Telakointiaseman 
avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla 
se lataa iPhonen/iPodin toistaessaan musiikkia 
eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. 
Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan 
laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Pöytäteline sekä 
seinäkiinnitysmahdollisuus

Kompakti ja monipuolinen Philips-
äänentoistojärjestelmä on suunniteltu 
sulautumaan kotisi sisustukseen. 

Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, 
joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai 
kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä 
käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki

Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-
porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan 
suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa 
suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Moottoroitu liukuva etuluukku

Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä 
jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on 
tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu 
pehmeästi pystysuunnassa yhdellä 
painalluksella, joten levyn vaihtaminen on 
sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta 
äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii 
ikkunan takana.
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Ääni
• Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, 

Dynamic Bass Boost -bassotehostus
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas
• Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 4" 

bassokaiutin
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB Flash -asema
• Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/

ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen 
ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/
edellisen kappaleen haku

• Levyn syöttö: Etuosa, Motorisoitu
• ID3-tunnisteiden tuki
• USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, 

Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu 
toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

• Toisto lataustelineestä: iPhonen lataaminen, iPod-
laitteen lataaminen, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, 
Seuraava ja edellinen kappale, Toisto ja keskeytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus
• Pikavalinnat: 20
• RDS: Ohjelman tyyppi, Kellon RDS-asetus, Aseman 

nimi

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm

• Muut liitännät: FM-antenni
• 3,5 mm:n linjatulo (stereo): MP3 Link

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, 

USB-hälytys, iPod-herätys
• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: LCD
• Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Maailmanlaajuisen 

takuun vihko
• Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, 

italia
• Kaukosäädin: 31-painikkeinen kaukosäädin
• Käyttöopas: 16 kieltä
• Johdot: MP3-linjatulokaapeli

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 614 x 310 x 159 mm
• Laitteen mitat (L x K x S): 542 x 238 x 102 mm
• Paino pakattuna: 5,4 kg

Virta
• Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod 5. sukupolvi, iPod classic, 

iPod mini, iPod nano 1. sukupolvi, iPod nano 2. 
sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. 
sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, 
Värinäytöllinen iPod

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•
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