
 

 

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

DCM278
Elegancki zestaw muzyczny

konstrukcja montażu na ścianie pasuje do każdego pomieszczenia

Słuchaj muzyki z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod i ciesz się jej doskonałym brzmieniem także 

podczas ładowania tego urządzenia z mikrowieży Hi-Fi Philips DCM278. Dzięki płaskiej, kompaktowej 

konstrukcji i możliwości montażu na ścianie urządzenie to pasuje do każdego pomieszczenia. 

Bezpośrednie połączenie USB umożliwia korzystanie z dodatkowych opcji odtwarzania.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Odtwarzanie i ładowanie telefonu iPhone/iPod
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
• Cyfrowe strojenie stacji FM umożliwia zaprogramowanie do 20 stacji
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
• Całkowita moc wyjściowa 2 x 5 W RMS

Konstrukcja, która pasuje do Twojego wnętrza
• Smukła, stylowa konstrukcja z możliwością montażu na podstawie i ścianie
• Eleganckie wykonanie ze zmechanizowanymi drzwiczkami przednimi



 Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCl)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje 
wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień 
korektora — jazz, rock, pop i muzyka 
klasyczna — pozwalających na 
zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla 
różnych stylów muzycznych. Każdy tryb 
wykorzystuje technologię korekcji graficznej w 
celu automatycznego dostrojenia balansu 
dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości 
mających największe znaczenie w danym stylu. 
Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu 
dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja 
korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną 
przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie 
basów w nagraniu muzycznym w całym 
zakresie ustawień głośności — od niskiego do 
wysokiego — za jednym naciśnięciem 
przycisku! Ustawienie głośności na niskim 
poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby 

do tego nie dopuścić, można włączyć 
dynamiczne wzmocnienie basów, które 
pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po 
ściszeniu.

Odtwarzanie i ładowanie – iPhone, iPod

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, 
ładując jednocześnie swój telefon iPhone lub 
odtwarzacz iPod! Podstawka dokująca 
umożliwia podłączanie urządzenia 
przenośnego bezpośrednio do zestawu 
audiowizualnego ze stacją dokującą, co 
umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z 
doskonałym nagłośnieniem. Podczas 
odtwarzania muzyki ładowany jest akumulator 
telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod, dzięki 
czemu nie trzeba martwić się o wyczerpanie 
jego ładunku. Zestaw audiowizualny ze stacją 
dokującą automatycznie ładuje akumulator 
urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Montaż na podstawie lub na ścianie

Zestaw audio Philips to idealne połączenie 
smukłego i wielofunkcyjnego projektu, 
dopasowujące się do każdego wystroju 

pomieszczenia. Zestaw ten umieszczany jest na 
podstawie, dzięki czemu można go bezpiecznie 
umieścić na dowolnej półce lub szafce. W 
przypadku montażu na ścianie zestaw ten jest 
tak samo wszechstronny, jak w przypadku 
wolnostojącej podstawy.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/
WMA przez USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB 
w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie 
odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. 
Możesz teraz podzielić się ulubionymi 
wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Drzwiczki wysuwane przez silniczek

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki 
przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw 
wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne 
drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w 
górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz 
możesz spokojnie usiąść i cieszyć się 
dynamicznym dźwiękiem, obserwując 
odtwarzaną płytę przez przezroczyste 
okienko.
DCM278/12

Zalety
Mikrowieża Hi-Fi



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 3.0.5

12 NC: 8670 000 55664
EAN: 87 12581 50074 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej 

korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie 
basów

• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 
głośności

• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W

Głośniki
• Główny głośnik: System Bass Reflex, Niskotonowy 

4 cale
• Wbudowane głośniki: 2

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
• Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/

wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, 
Programowanie 20 utworów, Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki

• Sposób ładowania: Przód, Napędzany silnikiem
• Obsługa znaczników ID3
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie 

przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/
wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie 
zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, 
Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie

• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie 
odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie do przodu/
do tyłu, Następna/poprzednia ścieżka, 
Odtwarzanie/wstrzymanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji
• Pamięć stacji: 20
• RDS: Rodzaj programu, Zegar z funkcją RDS, 

Nazwa stacji

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• Inne połączenia: Antena FM
• Wejście liniowe stereo 3,5 mm: MP3 Link

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy, Budzenie z 
urządzenia USB, Budzenie z odtwarzacza iPod

• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: LCD
• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna (cały 
świat)

• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, 
holenderski, francuski, hiszpański, włoski

• Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 31 przyciskami
• Instrukcja obsługi: 16 języków
• Przewody: Przewód liniowy MP3

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

614 x 310 x 159 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

542 x 238 x 102 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 5,4 kg

Zasilanie
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod, iPod 5. generacji, iPod classic, 

iPod mini, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. 
generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. 
generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod 
z kolorowym wyświetlaczem

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G
•
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