
 

 

Philips
Tunt mikroljudsystem

• docka för iPhone/iPod

DCM292
Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem
Spela upp musik och ladda din iPhone/iPod med Philips mikromusiksystem. Det är tunt 
och väggmonterbart och passar överallt. Lyssna på musik från dina CD-skivor, eller anslut 
din bärbara spelare till USB Direct eller MP3 Link så får du flexibilitet.

Lyssna på musik från olika källor
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Berika din ljudupplevelse
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Total uteffekt på 20 W RMS

Design som matchar din inredning
• Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans
• Flexibel placering med alternativ för väggmontering



 Motorstyrd skjutlucka på framsidan
En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu 
mer elegans till systemets redan tunna och 
snygga design. Den stilrena men ändå 
funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt 
vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på 
knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka 

och njut av dynamiska ljudprestanda medan du 
tittar på skivan som spelas genom det 
genomskinliga fönstret.

Väggmonterbar
Den perfekta kombinationen av tunn och 
mångsidig design – Philips ljudsystem är smart 

designad och smälter in i inredningen. 
Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så 
att systemet kan placeras säkert på en hylla 
eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har 
du fortfarande samma flexibilitet som om du 
använder det fristående stativet.
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Ljud
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), digital 

ljudkontroll
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 2 x 10 W RMS

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2
• Högtalarelement: 3 tums woofer
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

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

CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
• Skivuppspelningslägen: nästa/föregående 

spårsökning, snabbt framåt/bakåt, repetera/shuffle/
program

• Övrigt: ID3 Tag Support
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
programmerad uppspelning, repetering, shuffle, 
Stopp

• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 
framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela 
upp och pausa

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Classic, iPod nano 1st 

generation, iPod nano 2nd generation, iPod nano 
3rd generation, iPod nano 4th generation, iPod 
nano 5th generation, iPod Touch, iPod touch 2nd 
generation, iPod touch 2nd gen 8/16/32 GB, iPod 
Mini, iPod 5th generation

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

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo

• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-fixerad antennövergång
• RDS: programtyp, RDS-klocka, stationsnamn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-

larm, iPod-larm
• typ av laddare: front, motoriserad
• Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
• Laddningsenhet: iPhone, iPod
• Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör
• Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel
• Fjärrkontroll
• Övrigt: Snabbstartguide
• Bruksanvisning: flera språk

Mått
• Bruttovikt: 5,5 kg
• Huvudenhet, djup: 103,5 mm
• Huvudenhet, höjd: 245 mm
• Paketbredd: 620 mm
• Huvudenhet, bredd: 565 mm
• Paketbredd: 250 mm
• Pakethöjd: 165 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 110 - 240 V
• Strömförsörjning: 50/60 Hz

Grön
• Eco Power-vänteläge: 1 W
•
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