
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle/iPadille
CD, MP3-CD, USB, FM
Enintään 80 W, 2.1-järjestelmä

DCM3175
Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen
Philipsin mikroäänijärjestelmän aktiivinen subwoofer tarjoaa voimakkaan basson ja on 
yhteensopiva iPhone 5- ja iPad mini -laitteiden Lightning-liitännän kanssa. Suunnatut kaiuttimet 
takaavat laajan stereoäänen, ja yksinkertaisen tyylikäs muotoilu sopii kaikkiin koteihin.

Tehosta äänentoistoa
• 2.1-kanavainen järjestelmä ja kiinteä subwoofer
• Kokonaislähtöteho 80W RMS
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Yksinkertaisen tyylikäs muotoilu sopii kaikkialle kotiisi



 Toista ja lataa Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad 
latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi 
laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta 
äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana 
voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla 
huolissasi akun tyhjenemisestä.

USB Direct

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista 
musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti 
liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Äänitulo

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella 
taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö 
muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa 
siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
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Tekniset tiedot
Ääni
• Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Enimmäislähtöteho (RMS): 80 W

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 5
• Subwoofer: Aktiivikaiutin
• Kaiutinelementit: 3 tuuman bassokaiutin ja kaksi 

diskanttikaiutinta
• Subwoofer-ohjaimet: 5,25" x 1

Äänen toisto
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 

Flash -asema, WMA-CD
• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 

toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, pysäytys
• Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, 

valikko, ylös ja alas, seuraava ja edellinen kappale, 
toisto ja keskeytys

• Muuta: ID3-tunnisteiden tuki

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus 
(Plug & Play)

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-

hälytys, iPod-herätys
• Kello: Päänäyttö, uniajastin
• Latauslaite: iPod, iPhone, iPad, iPad Mini
• Näyttötyyppi: LCD
• Lataajan malli: Etupää, Slot-in

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Käyttöopas
• Kaukosäädin: 21-näppäiminen kaukosäädin

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 238 x 899 x 234 mm
• Pakkauksen leveys: 238 mm
• Pakkauksen korkeus: 250 mm
• Pakkauksen syvyys: 899 mm
• Kokonaispaino: 10,5 kg
• Nettopaino: 9 kg

Virta
• Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 

5. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 5

iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad mini, iPad ja Retina-näyttö
•
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