
 

 

Philips
Микро музикална система

със съединител Lightning
за iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Макс. 50 W, бас излъчвател

DCM3155
Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук
Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5, тази микро озвучителна система Philips 

използва технологията wOOx, осигуряваща мощни баси. Конструкцията с ъглови 

високоговорители осигурява широк стерео звук, а монолитният дизайн се вписва във всеки дом.

Обогатете своето звуково изживяване
• Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни баси
• 50 W максимална изходна мощност (RMS)

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Монолитен дизайн, подходящ за всеки домашен интериор



 Възпроизвеждане и зареждане чрез 
съединителя Lightning

Наслаждавайте се на любимата си музика, 
докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия 
съединител Lightning! Просто го поставете 
директно върху тонколоната, за да 
възпроизвеждате избраните от вас мелодии 
с превъзходен звук. Освен това тя зарежда 
устройството бързо, докато свири, за да не 
се притеснявате, че батерията му ще се 
изтощи.

Tехнология wOOx™

Технологията wOOx е революционна 
концепция за високоговорители, която ви 

позволява да чувате и усещате истински 
дълбоки баси, по-богати от тези на всяка 
друга аудио система. Специалните 
мембрани на високоговорителите работят в 
хармония с wOOx бас излъчвателя, а 
прецизното съгласуване на главната 
мембрана и тази за високи честоти 
осигурява плавни преходи от ниски към 
средни и високи честоти. Двойното 
окачване и изцяло симетричната 
конструкция тип "сандвич" осигуряват 
ниски и прецизни баси без забележими 
изкривявания. wOOx пресъздава 
изключително дълбоки и динамични баси, 
като използва пълния обем на кутията на 
високоговорителите за истинско усилване 
на въздействието на музиката.

USB Direct

С режима USB Direct просто включвате 
вашето USB устройство в USB порта на 
устройството Philips и то започва да 

възпроизвежда директно цифровата музика 
от USB устройството.

Аудио вход

Аудио входът позволява директно 
възпроизвеждане на аудио съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието да слушате любимата си 
музика с превъзходно качество на звука от 
аудио системата, Аудио входът е и 
изключително удобен, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
портативния си MP3 плейър в аудио 
системата.
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Звук
• Подобрение на звука: Tехнология wOOx™, 
управление на цифров звук

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Максимална изходна мощност (RMS): 50 W

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Мембрани на високоговорителите: 2,5" 
високоговорител за ниски честоти

Аудио възпроизвеждане
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, Повторение

• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, 
MP3-CD, USB флаш устройство, WMA-CD

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, повторение, 
стоп

• Режими на възпроизвеждане от докинг 
системата: бързо напред и назад, меню, нагоре 
и надолу, следваща и предишна песен, 
изпълнение и пауза

• Други: Поддръжка на ID3 тагове

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране, Лесно 
инсталиране (plug & play)

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Аудио вход (3,5 мм)

Удобство
• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB 
аларма, iPod аларма

• Часовник: На основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Зарядно устройство: iPhone, iPod
• Тип на дисплея: LCD
• Тип устройство за зареждане: Предно, 
Съединител

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя

• Дистанционно управление: Дистанционно 
управление с 21 бутона

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

238 x 345 x 234 мм
• Ширина на опаковката: 238 мм
• Височина на опаковката: 244 мм
• Дълбочина на опаковката: 445 мм
• Бруто тегло: 3,6 кг
• Нето тегло: 2,6 кг

Power
• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod nano 7-мо поколение, iPod 

touch 5-то поколение

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone 5
•
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