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DCM230
Nauti iPod-musiikista 

hifilaatuisena
Vapauta iPod-musiikki ja nauti loistavasta äänenlaadusta Philips DCM230:n avulla. 
Tyylikkäästi muotoillussa, metallipintaisessa ja virtaviivaisessa järjestelmässä on näppäriä 
toimintoja ja 30 watin RMS-teho, joka takaa dynaamisen äänen.

Toista iPod-musiikkia täysillä kotona
• Toista musiikkia ja lataa iPod
• Suora USB-liitäntä kannettaviin USB-yhteensopiviin MP3-soittimiin
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• Kanavapikavalintojen digitaalinen viritys

Rikas ja selkeä äänikokemus
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• RMS 2x 15 W / kokonaisteho 30W

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Tyylikäs muotoilu ja huippuluokan metallinen etupaneeli
• Elegantti muotoilu ja erittäin ohut CD-paikka
• Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille
 



 Toista musiikkia ja lataa iPod

Nauti MP3-musiikista samalla, kun iPod latautuu! 
Telakointiaseman avulla voit liittää iPodin suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, jotta voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Lisäksi se 
lataa iPodin sen toistaessa musiikkia, jotta voit 
nauttia musiikista huolehtimatta iPodin akun 
tyhjenemisestä. Kaukosäätimellä voit selata, valita ja 
toistaa iPodiin tallennettua musiikkia. 
Viihdejärjestelmätelakka lataa iPodin automaattisesti, 
kun se on telakoituna.

Suora USB-liitäntä
USB Direct -tilassa voit valita musiikkitiedostoja 
USB-laitteesta ja toistaa niitä. Kytke vain USB-laite ja 
toista musiikkia tai vie sisältöä laitteesta.

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.

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.
DCM230/12

Kohokohdat
• Pikavalinnat: 40 •
iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod mini, iPod nano, 

Värinäytöllinen iPod, iPod (5th Generation)

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, 

Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, 
Nopeutus eteen- ja taaksepäin

• Levyn syöttö: Motorisoitu, Paikka
• Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, 

Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, 
Kappaleiden satunnaistoisto

• ohjelmoitavia kappaleita: 20

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2x 15 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Kaiutintyypit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW

• Automaattinen digitaaliviritys
• RDS: Aseman nimi
• Antenni: FM-antenni

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• Aux-tulo
• Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD
• Taustavalo
• Kaukosäädin: Monitoiminen
• Herätykset: Radioherätys, Uniajastin
• Kello/versio: Digitaalinen

Virta
• Verkkovirta

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Käyttöopas, Takuutodistus, Kaukosäädin, 
Maailmanlaajuisen takuun vihko

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 

390 x 140,5 x 200,5 mm
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