
 

 

Philips
Mikromusiksystem

med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
80 W max, 2.1-system

DCM3175
Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud
Det här Philips-mikroljudsystemet är kompatibelt med iPhone 5:s och iPad Minis 
Lightning-anslutning, och har en aktiv subwoofer för kraftfull bas. Den vinklade 
högtalardesignen ger ett brett stereoljud och monoblock-designen passar alla hem.

Berika din ljudupplevelse
• 2.1-system med en inbyggd subwoofer
• Total uteffekt på 80 W RMS
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Lyssna på musik från olika källor
• Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Ljudingång för bärbar musikuppspelning
• Digital FM-mottag. med förinställningar

Design som matchar din inredning
• Monoblock-design som passar in var som helst i hemmet



 Spela upp och ladda via Lightning

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/
iPhone/iPad via den nya Lightning-kontakten! Docka 
den bara direkt på högtalaren för att spela upp 
utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även 
enheten medan musiken spelas upp, så du behöver 
inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

USB Direct

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-
enheter till USB-porten på din Philips-enhet och 
spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Ljudingång

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av 
ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta 
av din favoritmusik med ljudsystemets enastående 
ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket 
praktisk eftersom du bara behöver ansluta din 
bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som 
du kan använda till att optimera frekvensomfånget 
för olika musikstilar. För varje läge används grafisk 
frekvenskorrigering för att automatiskt justera 
ljudbalansen och förstärka de viktigaste 
ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital 
ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av 
musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den 
passar för den musik du spelar.
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Specifikationer
Ljud
• Ljudförbättring: digital ljudkontroll
• Volymkontroll: upp/ned
• Högsta uteffekt (RMS): 80 W

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 5
• Subwoofertyp: Aktivitet
• Högtalarelement: 3 tums woofer x 2 med tweeter-

högtalare
• Subwooferelement: 5,25 tum x 1

Ljuduppspelning
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, Repetering
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-

skiva, USB-flashminne, WMA-CD
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
repetering, Stopp

• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 
framåt och bakåt, meny, upp och ned, nästa och 
föregående spår, spela upp och pausa

• Övrigt: ID3 Tag Support

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM mono, FM-stereo
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel 
installation (Plug & Play)

Anslutningar
• USB: USB-värd
• Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-

larm, iPod-larm
• Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
• Laddningsenhet: iPod, iPhone, iPad, iPad Mini
• Skärmtyp: LCD
• typ av laddare: Front, Fackmatning

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning
• Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 21 knappar

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

238 x 899 x 234 mm
• Paketbredd: 238 mm
• Paketbredd: 250 mm
• Pakethöjd: 899 mm
• Bruttovikt: 10,5 kg
• Nettovikt: 9 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e 

generationens iPod Touch

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad mini, iPad med Retina-skärm
•
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