
 

 

Philips
Micro Music System

• แท่นสำหรับเชื่อมต่อ iPod/
iPhone/iPad

• 40W

DCM3060
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เชื่อมต่อกับ iPod/iPhone/iPad ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยสาย USB 
แล้วให้คุณดื่มด่ำกับเสียงทุ้มลึกสุดไพเราะด้วยเทคโนโลยี wOOx 
และด้วยการออกแบบอย่างชาญฉลาดที่ให้คุณสามารถติดลำโพงกับผนังได้ ระบบเล่นเพลงขนาดเล็กของ Philips 
นี้จะส่งผ่านสัมผัสแห่งเสียงที่ดีที่สุดให้กับคุณในสไตล์ของคุณเอง

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• เทคโนโลยีลำโพง wOOx™ ที่ให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกเต็มไปด้วยพลัง
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• กำลังขับทั้งหมด 40W RMS
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad ของคุณ
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก
การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
• สามารถติดผนังได้เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
• ฝาด้านหน้าเลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ช่วยเพิ่มความมีสไตล์และความสวยงาม



 เทคโนโลยี wOOx™

เทคโนโลยี wOOx 
คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย 
ทำให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเ
จนมากกว่าระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ 
ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัว
ให้เสียงเบสของ wOOx 
และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากั
นได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลม
กลืนกันของการเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยั
งความถี่เสียงสูง 
ตัวยึดคู่และโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสม
ดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน 
wOOx 
จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการใช้มวลทั้งหมดขอ
งตู้ลำโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอ
ย่างเต็มที่

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล

Digital Sound Control 
มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ 
Jazz, Rock, Pop และ Classic 
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ 
เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ 
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือ
ก Digital Sound Control 
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย 
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone/iPad! 
อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod 
ของคุณเข้ากับระบบของ Philips 
ช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่
ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone/iPad 
ในขณะเดียวกัน 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้
องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ 
ระบบนี้จะชาร์จอุปกรณ์พกพา 
โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

USB Direct

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB 
ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ 
Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips 
ได้โดยตรง

ช่องเชื่อมต่อ MP3

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในร
ะบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 
ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง 
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

ติดผนังได้

ด้วยรูปแบบที่เพรียวบางผสานกับคุณสมบัติที่เพี
ยบพร้อมอย่างลงตัว ระบบเสียง Philips 
ถูกออกแบบให้สามารถกลมกลืนเข้ากับห้องของ
คุณได้อย่างชาญฉลาด 
ตัวฐานมีขาตั้งซึ่งช่วยให้วางบนชั้นหรือในตู้ได้อ
ย่างมั่นคง 
และเมื่อติดผนังยังสามารถเลือกติดได้หลากหลา
ยและคล่องตัวเช่นเดียวกับการวางปกติ
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เสียง
• พลังขับเสียง: 2 x 20 W RMS
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: เทคโนโลยี wOOx™, 

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล, Dynamic Bass Boost
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
ลำโพง
• จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
• ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์ขนาด 3"
การเล่นเสียง
• โหมดเล่นดิสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 

ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/
ตั้งโปรแกรม

• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
แฟลชไดรฟ์ USB, WMA-CD

• โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/
กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่ม, หยุด

• โหมดการเปลี่ยนการเล่น: 
กรอเดินหน้าและกรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, เมนู, 
ขึ้นและลง, เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
เล่นและหยุดชั่วคราว

• อื่นๆ: รองรับป้าย ID3
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: โมโน FM, สเตอริโอ FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM (75 โอห์ม)
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ, 
การสแกนอัตโนมัติ, ติดตั้งง่าย (พลักแอนด์เพลย์)

การเชื่อมต่อ
• หูฟัง: 3.5 มม.
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
• USB: โฮสต์ USB
สะดวกสบาย
• การปลุก: ปลุกด้วย CD, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกด้วย USB, 

สัญญาณเตือน iPod
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
• อุปกรณ์การชาร์จ: iPad, iPhone, iPod
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
• ประเภทตัวโหลด: ด้านหน้า, มอเตอร์
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 

3.5 มม., สายไฟ AC, เสาอากาศ FM, 
คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, 
สกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง x2

• รีโมทคอนโทรล: รีโมท 31 ปุ่ม
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ และจีนไต้หวัน
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 500 x 217 x 98 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 585 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 281 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 180 มม.
• น้ำหนักสุทธิ: 4.3 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 3.4 กก.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod nano 1st Generation, 

iPod nano 2nd Generation, iPod nano 3rd 
Generation, iPod nano 4th Generation, iPod nano 
5th Generation, iPod nano 6th generation, iPod 
touch, iPod touch 2nd Generation, iPod touch 3rd 
generation, iPod touch 4th generation

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4
สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPad, iPad 2
•

DCM3060/98

รายละเอียดเฉพาะ
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