
 

 

Philips
Mikromusikkanlegg

Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
50 W maks., basselement

DCM3155
Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd
Dette mikrolydanlegget fra Philips er kompatibelt med iPhone 5s Lightning-kontakt og har 
wOOx-teknologi som leverer kraftig bass. Høyttalerens vinklede design gir en bred 
stereolyd, og monoblokkdesignen passer i alle hjem.

En rikere lydopplevelse
• wOOx™-høyttalerteknologi for dyp og kraftig bass
• 50 W RMS maksimal utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder
• Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
• Lyd inn for bærbar avspilling av musikk
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Design som passer interiøret
• Monoblokkerende design som passer inn overalt hjemme



 Spill av og lad via Lightning

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/
iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare 
sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for 
å spille de utvalgte låtene dine med 
uovertruffen lydkvalitet. Den lader også 
enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke 
trenger å bekymre deg for at batteriet blir 
tomt.

wOOx™-teknologi

wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt 
høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og 

føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe 
annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere 
fungerer i samspill med wOOx-
bassmembranet, og nøyaktig justering mellom 
hoveddriveren og diskanthøyttaleren sikrer 
jevne overganger fra lave og midlere til høye 
frekvenser. Dobbelt oppheng og en helt 
symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis 
bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir 
utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele 
volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker 
musikkens virkning dramatisk.

USB Direct

Med USB Direct-modusen er det bare å koble 
USB-enheten til USB-porten på Philips-
enheten, så vil den digitale musikken spilles av 
direkte fra Philips-enheten.

Lyd inn

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd 
inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan 
nyte favorittmusikken med uovertruffen 
lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd 
inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du 
trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-
spilleren til lydsystemet.
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Lyd
• Lydforbedring: wOOx™-teknologi, digital 

lydkontroll
• Volumkontroll: opp/ned
• Maksimal utgangseffekt (RMS): 50 W

Høyttalere
• Antall innebygde høyttalere: 2
• Høyttalerelementer: 2,5" basshøyttaler

Lydavspilling
• Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, 

neste/forrige, sporsøk, Gjenta
• Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-

flashstasjon, WMA-CD
• Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover /

 hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, gjenta, 
stopp

• Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og 
bakover, meny, opp og ned, neste og forrige spor, 
play og pause

• Andre: ID3 Tag-støtte

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerforbedring: automatisk digital søking, 

automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert
• Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-

alarm
• Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
• Ladeenhet: iPhone, iPod
• Skjermtype: LCD
• Plateilegg: Front, Spor

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Brukerhåndbok
• Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 238 x 345 x 234 mm
• Emballasjebredde: 238 mm
• Emballasjehøyde: 244 mm
• Emballasjedybde: 445 mm
• Bruttovekt: 3,6 kg
• Nettovekt: 2,6 kg

Drift
• Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 7. generasjon, iPod 

touch 5. generasjon

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5
•
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