
 

 

Philips
Klassiskt mikroljudsystem

docka för iPhone/iPod
Dome tweeter
160 W

DCM378
Besatt av ljud

Slappna av med fantastisk musik
Det här mikrosystemet från Philips är en klassiker med knorr! Använd det för att spela 
musik på MP3-CD-skivor, MP3 Link och USB Direct och för att ladda din iPod/iPhone. En 
dome tweeter ger detaljerat ljud, och med diskant- och baskontrollen optimeras ljudet.

Lyssna på musik från olika källor
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Berika din ljudupplevelse
• Dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud
• Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
• Total uteffekt på 160 W RMS

Lättanvänd
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
• Radio Data System för stationsinformation och annan service



 Dome tweeter
Dome tweeter-högtalare återger höga och 
medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar 

den övergripande ljudkvaliteten från 
högtalarna. Genom en harmonisk blandning av 
oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de 

såväl sång som instrument en ljudkvalitet och 
tonrenhet som, i kombination med woofer-
högtalarna, balanserar det totala ljudet.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 80 W
• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll, 

Loudness

Högtalare
• Högtalartyper: Dome tweeter
• Huvudhögtalare: 2-vägs, 5,25 tums woofer, 

Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera/en/alla/
program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 
20 spår

• Typ av laddare: Motoriserad, Släde
• ID3 Tag Support
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 

Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, 
Laddning av iPod, Snabbspolning framåt och bakåt, 
Meny, upp och ned, Nästa och föregående spår, 
Spela upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• Mottagarförbättringar: Autospara
• RDS: Programtyp, Radio-text, Stationsnamn
• Kanalförinställningar: 20

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• 3,5 mm stereoanslutning: MP3 Link
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
• Anslutningar bak: AUX-ingång, FM-antenn, Vänster 

och höger högtalare

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

radioväckning, iPod-larm
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: VFD-display
• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• Indikationer: DIM-läge

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn, 

Garantisedel för hela världen
• Fjärrkontroll: 40 knappar och litiumbatteri
• kablar: MP3-line-in-kabel
• Bruksanvisning: 16 språk

Mått
• Huvudenhet, bredd: 160 mm
• Huvudenhet, höjd: 237 mm
• Huvudenhet, djup: 237 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 160 x 222 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 242 mm
• Paketbredd: 387 mm
• Paketbredd: 279 mm
• Pakethöjd: 484 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Classic, iPod Mini, iPod 

Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 
2:a gen. 8/16/32 GB, iPod touch, 3:e generationen, 
iPod, 5:e generationen, iPod nano, 1: generationen, 
iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e 
generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod 
nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e 
generationen
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