
 

 

Philips
Slank microgeluidssysteem

dock voor iPhone/iPod

DCM292
Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Gebruik dit handzame micromuzieksysteem van Philips om uw iPhone/iPod op te laden en de muziek 

af te spelen. Het platte systeem kan op de muur worden bevestigd en past in elk interieur. Geniet van 

uw CD-collectie of sluit uw draagbare speler op de USB- of MP3 Link-aansluiting aan voor grenzeloos 

muziekplezier.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Verrijk uw luisterervaring
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Ontwerp dat past in uw interieur
• Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie
• Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing



 Gemotoriseerd schuifklepje aan 
voorkant
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de 
voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het 
toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het 
fraaie maar functionele klepje waarachter de 
disc zich bevindt, schuift met een soepele 
beweging omhoog en omlaag wanneer u 

andere muziek wilt afspelen. Leun achterover 
en geniet van de dynamische geluidsweergave 
terwijl u de disc ziet draaien door het 
transparante venster.

Wandmontage mogelijk
Uw Philips-audiosysteem is de perfecte 
combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp 

en het doordachte design past prima in uw 
interieur. De basis van het audiosysteem is een 
standaard, zodat u het systeem probleemloos 
op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij 
bevestiging aan de wand biedt het systeem 
dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de 
standaard.
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Geluid
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital 

Sound Control
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
• Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB Flash Drive
• Discafspeelmodi: Volgende/vorige nummer 

zoeken, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Overig: Ondersteuning van ID3-tag
• USB-modi voor directe weergave: Snel 

achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, 
Herhalen, Shuffle, Stoppen

• Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en 
terugspoelen, Volgende en vorige nummer, 
Afspelen en onderbreken

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod classic, iPod nano 1e 

generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e 
generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e 
generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, 
iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod Mini, 
iPod 5e generatie

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo
• Voorkeurzenders: 20

• Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
• RDS: Programmatype, RDS-klokinstelling, 

Zendernaam
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit
• Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Comfort
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm, 

iPod-alarm
• Ladertype: Voorzijde, Automatisch
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Oplaadapparaat: iPhone, iPod
• Schermtype: LCD-display

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel
• Afstandsbediening
• Overig: Snelstartgids
• Gebruiksaanwijzing: meerdere talen

Afmetingen
• Brutogewicht: 5.5 kg
• Diepte hoofdunit: 103,5 mm
• Hoogte hoofdunit: 245 mm
• Breedte van de verpakking: 620 mm
• Breedte hoofdunit: 565 mm
• Hoogte van de verpakking: 250 mm
• Diepte van de verpakking: 165 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 110 - 240 volt
• Stroomvoorziening: 50/60 Hz

Groen
• Energiebesparende stand-bystand: 1 W
•
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