
 

 

Philips
Classic-
microgeluidssysteem

dock voor iPhone/iPod
Dome-tweeter
160 W

DCM378
Bezeten van muziek

Ontspan u met fantastische muziek
Een klassieker met een twist! Op dit systeem kunt u uw iPhone/iPod opladen en afspelen en naar MP3-

CD's luisteren. MP3 Link en directe weergave vanaf USB staan garant voor allround muziekplezier. De 

dome-tweeter levert gedetailleerd geluid en met de treble- en basregeling kunt u het geluid optimaal 

instellen.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Verrijk uw luisterervaring
• Dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid
• Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
• Totaal uitgangsvermogen van 160 W RMS

Gebruiksvriendelijk
• Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
• Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten



 Dome-tweeter
De dome-tweeters geven heldere hoge en 
mid-range-frequenties weer die de algehele 
helderheid van het geluid uit de luidsprekers 

verbeteren. Ze leveren een harmonieuze 
mengeling dus van onvervormd geluid met een 
groot bereik, waardoor ze stemmen helder en 
gedetailleerd weergeven en instrumenten 

zuiver klinken. Het algehele geluid wordt 
gebalanceerd door gebruik in combinatie met 
woofers.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 80 W
• Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, 

Volume

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Dome-tweeter
• Hoofdluidspreker: Tweerichtings, 5,25 inch 

woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem, 
Afneembare luidsprekergrills

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB Flash Drive
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhaal 
nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 
20 nummers

• Ladertype: Automatisch, Lade
• Ondersteuning van ID3-tag
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 

achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, 
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, 
Shuffle, Stoppen

• Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod 
opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, 
Menu, Omhoog en Omlaag, Volgende en vorige 
nummer, Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
• RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam
• Voorkeurzenders: 20

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• 3,5 mm stereo lijningangkabel: MP3 Link
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, FM-

antenne, Luidsprekers links/rechts

Gemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm, Radio-alarm, 

iPod-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm
• Schermtype: VFD-scherm
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Indicaties: DIM-modus

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-

antenne, Wereldwijde garantiekaart
• Afstandsbediening: 40 toetsen, lithiumbatterij
• Kabels: MP3-lijningangkabel
• Gebruikershandleiding: 16 talen

Afmetingen
• Breedte hoofdunit: 160 mm
• Hoogte hoofdunit: 237 mm
• Diepte hoofdunit: 237 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

160 x 222 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 242 mm
• Breedte van de verpakking: 387 mm
• Hoogte van de verpakking: 279 mm
• Diepte van de verpakking: 484 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod classic, iPod Mini, iPod 

touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e 
generatie 8/16/32 GB, iPod touch 3e generatie, 
iPod touch 4e generatie, iPod 5e generatie, iPod 
nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod 
nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod 
nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie
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