
 

 

Philips
Hudobný mikrosystém

s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 80 W, systém 2.1

DCM3175
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom
Tento zvukový mikrosystém Philips je kompatibilný s konektorom Lighting, ktorý využíva iPad mini a 

iPhone 5. Aktívny subwoofer zabezpečí výkonné basy a nasmerované reproduktory vytvoria širokú 

stereofónnu zvukovú scénu. Vďaka jednoliatemu dizajnu sa zariadenie hodí do každej domácnosti.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Systém 2.1 so vstavaným subwooferom
• Maximálny výstupný výkon 80 W RMS
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Jednoliaty dizajn zapadne kamkoľvek v domácnosti



 Prehrávanie a nabíjanie cez konektor 
Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas 
nabíjania zariadenia iPod/iPhone/iPad pomocou 
nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie 
priamo do dokovacej stanice na reproduktore a 
môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s 
dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne 
aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte 
obávať o kapacitu batérie.

USB Direct

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť 
zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a 
vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z 
daného zariadenia Philips.

Zvukový vstup

Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje 
priame prehrávanie súborov z prenosného 
prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní 
vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na 
vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie 
pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka 
výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, 
Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať 
frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý 
režim používa technológiu grafického vyrovnania, 
aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku 
umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným 
prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby 
zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.
DCM3175/12

Technické údaje
Zvuk
• Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 80 W

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 5
• Typ subwoofera: Aktívny
• Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor x 2 

s výškovými reproduktormi
• Budiče subwoofera: 5,25" x 1

Prehrávanie zvuku
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Opakovať
• Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 

jednotka Flash, WMA-CD
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
opakovať, zastavenie

• Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a 
dozadu, ponuka, nahor a nadol, ďalšia a 
predchádzajúca skladba, prehrať a pozastaviť

• Iné: Podpora ID3 textu

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Mono, FM Stereo
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché 
nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm, iPod 

alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Nabíjacie zariadenie: iPod, iPhone, iPad, iPad Mini
• Typ displeja: displej LCD
• Typ vkladania: Predná časť, Vstupný otvor

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa
• Diaľkové ovládanie: Diaľkové ovládanie s 21 

tlačidlami

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

238 x 899 x 234 mm
• Šírka balenia: 238 mm
• Výška balenia: 250 mm
• Hĺbka balenia: 899 mm
• Hmotnosť brutto: 10,5 kg
• Hmotnosť netto: 9 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod nano 7. generácie, iPod touch 

5. generácie

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 5

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad mini, iPad s displejom Retina
•
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