
 

 

Philips
Elegantti 
mikromusiikkijärjestelmä

• iPhonen/iPodin telakka
• DAB+

DCB293
Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni
Kuuntele DAB-radiota Philipsin tyylikkäällä mikromusiikkijärjestelmällä. Litteä, seinään 
kiinnitettävä laite sopii kaikkiin sisustuksiin. Lataa iPhone/iPod toiston aikana tai liitä 
kannettava soitin USB direct -liitäntään.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Kirkas ja häiriötön DAB-radio
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• FM-digitaaliviritin jopa 20 pikavalinta-asemalle

Tehosta äänentoistoa
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä
• Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia



 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.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, 
kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman 
avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla 
se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia 
eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. 
Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan 
laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki

Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-
porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan 
suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa 
suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Moottoroitu liukuva etuluukku
Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä 
jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on 
tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu 
pehmeästi pystysuunnassa yhdellä 
painalluksella, joten levyn vaihtaminen on 
sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta 
äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii 
ikkunan takana.

DAB

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva 
DAB-digitaaliradio (Digital Audio 
Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-
ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. 
Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja 
ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja 
häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin 
lukittuu voimakkaimpaan tarjolla olevaan 
signaaliin. DAB-digitaaliasemien 
lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan 
ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

MP3 Link

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

Seinään kiinnitettävä
Kompakti ja monipuolinen Philips-
äänentoistojärjestelmä on suunniteltu 
sulautumaan kotisi sisustukseen. 
Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, 
joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai 
kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä 
käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.
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Ääni
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus, digitaalinen äänensäätö
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho: 2 x 10 W RMS

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
• Kaiutinelementit: 3" bassokaiutin
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB Flash -asema
• Levytoistotilat: seuraavan/edellisen kappaleen 

haku, pikahaku eteen/taaksepäin, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 

toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, 
toisto, satunnaistoisto, pysäytys

• Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, 
seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, 5. sukupolvi, iPod classic, iPod 

mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. 
sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. 
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod touch, iPod 
touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/
32 Gt

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• DAB: infonäyttö, valikko, Smart Scan -toiminto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo, DAB (Band L)
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: kiinteä FM- ja DAB-T-antenni

• RDS: ohjelman tyyppi, kellon RDS-asetus, aseman 
nimi

• Virittimen parannukset: automaattinen 
digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät
• Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

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

hälytys, iPod-herätys
• Lataajan malli: edessä, moottoroitu
• Kello: päänäyttö, uniajastin
• Latauslaite: iPhone, iPod
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli
• Kaukosäädin
• Muuta: Pikaopas
• Käyttöopas: englanti, ranska, tanska, saksa, italia, 

ruotsi, norja

Mitat
• Kokonaispaino: 5,5 kg
• Päälaitteen syvyys: 103,5 mm
• Päälaitteen korkeus: 245 mm
• Pakkauksen leveys: 620 mm
• Päälaitteen leveys: 565 mm
• Pakkauksen korkeus: 250 mm
• Pakkauksen syvyys: 165 mm

Virta
• Virtalähde: 110 - 240 V
• Virtalähde: 50/60 Hz

Vihreä
• Eco-valmiustila: 1 W
•
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