
 

 

Philips
Șık mikro ses sistemi

• iPhone/iPod için Dock

DCM278
Sesin tutkusu

Evinize yakışan ses
Bu şık Philips mikro müzik sistemi ile şarj ederken iPhone/iPod müziklerinizin keyfini çıkarın. 
Düz ve kompakt tasarımı sayesinde her türlü iç mekana uygun şekilde duvara monte 
edilebilir. Daha fazla oynatım seçeneği için USB Direct bağlantısı bulunur.

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

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• 10W RMS toplam çıkıș gücü

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım
• Esnek yerleșim için duvara montaj seçeneği
• Daha fazla tarz ve șıklık katan motorlu kayar ön kapak



 Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için 
önceden ayarlanmıș Jazz, Rock, Pop ve Classic 
kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses 
dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve 
seçilen müzik türünde en önemli ses 
frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla 
grafik eșitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. 
Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses 
dengesini çalmakta olan müzik türüne göre 
hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en 
yüksek performansı alabilirsiniz.

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.

10W RMS

Bu Philips müzik sisteminde 10W RMS toplam 
çıkıș gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean 
Square (Ortalama Karekök) teriminin 
kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru 
ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre 
iletilen elektrik gücünün watt cinsinden 
değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik 
gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses 
gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek 
olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar 
yüksek olur.

iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalın ve șarj 
edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu șarj ederken MP3 
müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu 
sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı 
eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz 
müzikleri mükemmel ses kalitesiyle 
dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/
iPhone'unuzu çalarken șarj ettiğinden, müzik 
dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir 
derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine 
bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak 
șarj edilir.

Duvara monte edilebilir

İnce ve șık bir tasarımın mükemmel birlikteliği 
olan Philips ses sisteminiz oturma odanıza tam 
uyacak șekilde tasarlanmıștır. Ses sisteminin 
standı bir raf veya kabine șık ve güvenle 
oturmasını sağlar. Duvara monte edildiğinde de 
bağımsız standıyla aynı esnekliği sunar.

USB Giriși

USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan 
Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda 
dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan 
çalınır.

İstasyonları ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve 
frekansı kaydetmek için hafızaya alma tușunu 
basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları 
sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en 
sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla 
erișebileceksiniz.
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Ses
• Ses geliștirme: 4 modlu dijital ses kontrolü, 

Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı
• Çıkıș gücü: 2 x 5 W RMS

Hoparlörler
• Yerleșik hoparlör sayısı: 2
• Hoparlör sürücüleri: 4" woofer
• Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik çalma
• Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, USB flash sürücü
• Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki 

parça arama, tekrar/rasgele/program
• Diğerleri: ID3 etiket desteği
• Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı 

geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı 
oynatma, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

• Bağlantılı oynatma modları: hızlı ileri ve geri, önceki 
ve sonraki parça, oynatma ve duraklatma

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM stereo
• İstasyon hafızaları: 20
• Anten: FM anteni
• RDS: program tipi, RDS saat ayarı, istasyon adı
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, 

otomatik tarama

Bağlantı
• Ses/Video çıkıșı: Kulaklık (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: CD alarmı, radyo alarmı, USB alarm, iPod 

alarmı

• Yükleyici tipi: ön, motorlu
• Saat: ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
• Șarj cihazı: iPhone, iPod
• Ekran tipi: LCD ekran

Aksesuarlar
• Kablolar/Bağlantı: MP3 Bağlantı kablosu
• Uzaktan kumanda
• Diğerleri: Hızlı bașlangıç kılavuzu
• Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil
• Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar
• Ambalaj derinliği: 159 mm
• Brüt ağırlık: 5,4 kg
• Ana ünite derinliği: 102 mm
• Ambalaj yüksekliği: 310 mm
• Ana ünite yüksekliği: 238 mm
• Ambalaj genișliği: 614 mm
• Ana ünite genișliği: 542 mm

Güç
• Güç kaynağı: 220 - 240 V
• Güç kaynağı: 50 Hz

Yeșil
• Eko Güç bekleme: 1 W

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod classic, iPod 

mini, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. nesil, iPod 
nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod touch, iPod 
touch 2. nesil, Renkli ekranlı iPod, iPod 5. nesil

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

iPhone 3GS
•
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