
 

 

Philips
Elegancka mikrowieża

• podstawka dok. do iPhone'a lub 
iPoda

DCM292
Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk pasujący do Twojego domu
Słuchaj muzyki z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod i ładuj go za pomocą eleganckiej mikrowieży 

firmy Philips. Płaska, elegancka konstrukcja z możliwością zawieszenia na ścianie pasuje do każdego 

wystroju wnętrza. Odtwarzaj muzykę z płyt CD lub podłącz przenośny odtwarzacz za pośrednictwem 

bezpośredniego połączenia USB lub złącza MP3 – muzyczna przyjemność bez końca.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
• Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Drzwiczki wysuwane przez silniczek dodają szyku i elegancji
• Możliwość montażu na ścianie: zestaw można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu



 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.

Możliwość montażu 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.
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Dźwięk
• Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie 

basów, cyfrowa korekcja dźwięku
• Regulator głośności: w górę/dół
• Moc wyjściowa: 2 x 10 W RMS

Głośniki
• Liczba wbudowanych głośników: 2
• Przetworniki głośn.: Niskotonowy 3 cale
• Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem 

Bass Reflex

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
• Tryby odtwarzania płyt: wyszukiwanie następnej/

poprzedniej ścieżki, szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, odtwarzanie wielokrotne/losowe/
zaprogramowane

• Inne: Obsługa znaczników ID3
• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 

USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie 
wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, 
zatrzymywanie

• Tryby odtwarzania urządzeń podłączonych do 
podstawki dokującej: szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, następny/poprzedni utwór, 
odtwarzanie/wstrzymanie

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod classic, iPod nano 1. generacji, 

iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod 
nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod 
touch, iPod touch 2. generacji, iPod touch 2. 
generacji 8/16/32 GB, iPod mini, iPod 5. generacji

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

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF stereo
• Pamięć stacji: 20

• Antena: Stała antena zakresu UKF
• RDS: typ programu, zegar z funkcją RDS, nazwa 

stacji
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Możliwości połączeń
• Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek 

(3,5 mm)
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Udogodnienia
• Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, 

budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB, 
budzenie z odtwarzacza iPod

• Sposób ładowania: przód, napędzany silnikiem
• Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 

czasowy
• Ładowarka: iPhone, iPod
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 

Link
• Pilot zdalnego sterowania
• Inne: Skrócona instrukcja obsługi
• Instrukcja obsługi: wielojęzyczna

Wymiary
• Waga brutto: 5,5 kg
• Głębokość jednostki centralnej: 103,5 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 245 mm
• Szerokość opakowania: 620 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 565 mm
• Wysokość opakowania: 250 mm
• Głębokość opakowania: 165 mm

Moc
• Źródło zasilania: 110–240 V
• Źródło zasilania: 50/60 Hz

Zielony
• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
•
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