
 

 

Philips
Micro System

com conector Lightning
para iPod/iPhone
CD, CD de MP3, USB e FM
40 W máx, irradiador de baixo

DCM3155DG
Som que combina com sua casa

Obcecados por som
Compatível com o conector Lightning do iPhone 5, este micro system Philips com 
tecnologia wOOx oferece os graves mais potentes. As caixas de som em ângulo 
proporcionam um som estéreo amplo e o design monobloco cabe em qualquer lugar.

Enriqueça sua experiência sonora
• Tecnologia de alto-falantes wOOx™ para graves mais profundos e potentes
• Potência total de saída de 40 W RMS

Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens
• Carregue e reproduza músicas rapidamente com o conector Lightning
• Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
• USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA
• Entrada de áudio para reprodução portátil de música
• Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

Design que combina com sua decoração
• O design monobloco cabe em qualquer lugar da sua casa



 Reproduza e carregue via Lightning

Ouça suas músicas favoritas enquanto 
recarrega seu iPod/iPhone com o novo 
conector Lightning! Basta encaixar o aparelho 
diretamente na caixa acústica para reproduzir 
sua seleção musical com incrível qualidade 
sonora. Ele também carrega rapidamente seu 
dispositivo durante a reprodução, assim você 
não precisa se preocupar com a bateria.

Tecnologia wOOx™

A tecnologia wOOx é um conceito 
revolucionário de alto-falantes que permite 

ouvir e sentir graves profundos, com uma 
qualidade superior a de qualquer outro sistema 
de áudio. Os drivers especiais para alto-
falantes trabalham em harmonia com o wOOx 
Bass Radiator, e o ajuste preciso entre o driver 
principal e o tweeter assegura as transições 
suaves de frequências baixas-médias para altas. 
Equipado com uma suspensão dupla e 
construção em forma de sanduíche, 
totalmente simétrica, oferece a base baixa e 
precisa sem qualquer distorção. O wOOx 
produz graves profundos e dinâmicos, usando 
o volume total da caixa do alto-falante para 
aumentar o impacto da música.

USB Direct

Com o modo USB Direct, basta conectar o 
dispositivo USB à porta do dispositivo Philips 
para reproduzir suas músicas digitais 
diretamente no dispositivo Philips.

Entrada de áudio

A conectividade da Entrada de áudio permite a 
reprodução direta do conteúdo de aparelhos 
de mídia portáteis. E, além da vantagem de 
curtir suas músicas favoritas com qualidade de 
som superior, a Entrada de áudio é 
extremamente prática, afinal, você só precisa 
conectar o MP3 player ao sistema de áudio.
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Áudio
• Recursos de áudio: Tecnologia wOOx™, 

Controle de som digital
• Controle do volume: Acima/abaixo
• Potência total de saída (RMS): 40 W

Caixas acústicas
• Número de caixas de som integradas: 2
• Drivers das Caixas acústicas: Woofer de 2,5"

Reprodução de áudio
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, 
Repetir

• Mídia de reprodução: CD, CD-R/RW, CD de MP3, 
Conexão USB, CD de WMA

• Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/
avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/
próximo, repetir, parar

• Modos de reprodução de dock: Avançar e 
retroceder, menu, para cima e para baixo, Próxima 
faixa e faixa anterior, Reproduzir e pausar

• Outros: Compatível com Tag ID3

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Pré-sintonia de estações: 20
• Antena: Antena FM
• Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital 

automática, Varredura automática, Fácil instalação 
(Plug & Play)

Conectividade
• USB: Host USB
• Entrada de áudio (3,5mm)

Praticidade
• Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, 

Alarme USB, Alarme do iPod
• Relógio: Na tela principal, timer de desligamento 

automático
• Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod
• Tipo de display: LCD
• Tipo de carregador: Parte frontal, Slot interno

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Manual 

do Usuário
• Controle remoto: Controle remoto com 21 teclas

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

238 x 345 x 234 mm
• Largura da embalagem: 238 mm
• Altura da embalagem: 244 mm
• Profundidade da embalagem: 445 mm
• Peso bruto: 3,6 kg
• Peso líquido: 2,6 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz

Compatibilidade com iPod
• Compatível com: iPod nano (7ª geração), iPod nano 

(5ª geração)

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 5
•
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