
 

 

Philips
Klasik mikro müzik sistemi

• iPod/iPhone için bağlantı 
istasyonu

DCM186
Sesin tutkusu

Mükemmel müzikle rahatlayın
iPod/iPhone'unuzu bu Philips Mikro sistem üzerine bağlayıp şarj ettiğinizde, güce ve zengin 
sese bağlanın. Dinamik Bas Kuvvetlendirme kulaklarınızı okşarken, kompakt tasarımı 
bulunduğu ortamı genişletecek ve duyularınızı baştan çıkaracak.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve șarj edin
• MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link
• Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• 15W RMS toplam çıkıș gücü
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

Kullanım kolaylığı
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
• Hem sistem hem de iPod için tek bir uzaktan kumanda
• Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları



 Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye 
basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde 
müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız 
keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi 
düșürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları 
kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini 
kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme 
açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde 
dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını 
çıkarmadan yapın

Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı 
portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya 
iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile 
çalıștığından, tek yapmanız gereken iPod veya 
iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini 
gerçekten karmașıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin tașınabilir ortam 
oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses 
sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz 
müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, 
yapmanız gereken tek șey tașınabilir MP3 çalarınızı 
ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son 
derece kullanıșlıdır.
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Özellikler
• Alarmlar: Kapanma zamanlayıcısı, Radyo Alarmı, •
Müzik Çalma
• Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, 

Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Hızlı 
İleri/Geri, Sonraki/Önceki Parça Arama, Rastgele 
Çalma, Tekrar Çalma

• Yükleyici Tipi: Üst
• Konsol çalma modu: Hızlı ileri ve geri, Önceki ve 

Sonraki parça, Çalma ve Duraklatma, iPhone Șarj 
Etme, iPod'un Șarj Edilmesi

Ses
• Çıkıș Gücü: 15W RMS toplam güç
• Ses Geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme, 

Dijital Ses Kontrolü
• Ses Sistemi: Stereo

Hoparlörler
• Ana Hoparlör: 3" woofer, Bas Refleks Hoparlör 

Sistemi

Tuner/Alım/İletim
• Radyo Bantları: FM Stereo
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• İstasyon hafızaları: 20
• Tuner Geliștirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma

Bağlantı
• Diğer bağlantılar: FM sabit helezon anten
• Ses Bağlantıları: 3,5 mm stereo hat giriși, MP3 

bağlantısı

Kullanılabilirlik

CD Alarmı
• Saat: Ana ekranda
• Ekran Tipi: LCD
• Renkli arka ıșık: Mavi
• Arka ıșık

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Dünya Çapında Garanti 

belgesi
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: İngilizce
• Kullanım Kılavuzu: 16 DİL

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 148 x 233 x 232 mm
• Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 

132 x 233 x 159 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

370 x 270 x 326 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 5,1 kg

Güç
• Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod mini, iPod nano, 

Renkli ekranlı iPod, iPod 5. Nesil, iPod classic, iPod, 
iPod 1G, iPod 6. Nesil, iPod nano 1. Nesil, iPod 
nano 2. Nesil, iPod nano 3. Nesil, iPod nano 4. 
Nesil, iPod nano 5. Nesil, iPod touch, iPod touch 2. 
Nesil 8/16/32GB

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4
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