
 

 

„Philips“
Klasikinė garso 
mikrosistema

• „iPhone“ / „iPod“ jungtis
• Aukštų tonų stiprintuvas
• 160 W

DCM378
Sužavėti garsų

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
Klasikinė ir su polėkiu! Naudodami šią sistemą galite leisti ir įkrauti „iPhone“ / „iPod“ 
įrenginį bei mėgautis MP3-CD, MP3 sąsaja ir „USB Direct“. Aukštųjų dažnių stiprintuvas 
atkuria tikslų garsą. Be to, garsą galima nustatyti reguliuojant aukštus ir žemus dažnius.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Aukštų tonų stiprintuvas detaliam ir natūraliam garsui
• Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas lengvam aukštų ir žemų tonų nustatymui
• 160W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti
• Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
• Radijo duomenų sistema stoties informacijai ir duomenų perdavimo paslaugoms



 Aukštų tonų stiprintuvas
Aukštų tonų stiprintuvas atkuria aiškius 
aukštus ir vidutinius dažnius, kurie patobulina 

bendrą garsiakalbių garso aiškumą. Perteikiant 
harmoningą neiškreipto ir bespalvio garso 
derinį, aukštų tonų stiprintuvas siūlo didesnį 

balso aiškumą, instrumentų tyrumą ir 
natūralius tonus – balansą tarp garso kokybės 
ir žemų dažnių garsiakalbių.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Ypatybės
Klasikinė garso mikrosistema
„iPhone“ / „iPod“ jungtis Aukštų tonų stiprintuvas, 160 W
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Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 80 W
• Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių 

reguliavimas, Garsumas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: Aukštų tonų stiprintuvas
• Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis, 5,25 col. žemų 

dažnių garsiakalbis, Garsiakalbiai su žem. dažnių 
atspindžiu, Nuimamos garsiakalbių grotelės

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB atmintinė
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio garso takelio paieška, Kartoti/vieną/
visas/programas, Maišyti grojimą, 20 
programuojamų takelių

• Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
• ID3-tag palaikymas
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Kartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, 
„iPod“ įkrovimas, Greitai pirmyn ir atgal, Meniu, 
aukštyn ir žemyn, Kitas / ankstesnis takelis, Groti ir 
sustabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
• RDS: Programos tipas, Radijo tekstas, Stoties 

pavadinimas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20

Prijungimo galimybė
• Ausinės: 3,5 mm
• 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: MP3 

sąsaja
• Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0
• Galinė jungtis: AUX įvestis, FM antena, Kairysis ir 

dešinysis garsiakalbiai

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, USB žadintuvas, radijo 

žadintuvas, „iPod“ žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Ekrano tipas: VFD ekranas
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas
• Rodmenys: DIM režimas

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, FM antena, 

Tarptautinės garantijos lapas
• Nuotolinis valdymas: 40 mygtukai su ličio baterija
• Kabeliai: MP3 linijos laidas
• Vartotojo vadovas: 16 kalbų

Matmenys
• Pagrindinio įrenginio plotis: 160 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 237 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 237 mm
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 

160 x 222 mm
• Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 242 mm
• Pakuotės plotis: 387 mm
• Pakuotės aukštis: 279 mm
• Pakuotės gylis: 484 mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Classic“, „iPod mini”, „iPod 

Touch“, „iPod touch” (2-oji karta), „iPod touch” 
(2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod touch” (3-ioji karta), 
„iPod Touch“ (4-oji karta), „iPod” (5-oji karta), 
„iPod nano” (1-oji karta), „iPod nano” (2-oji karta), 
„iPod nano” (3-oji karta), „iPod nano” (4-oji karta), 
„iPod nano” (5-oji karta), „iPod nano” (6-oji karta)

•
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Specifikacijos
Klasikinė garso mikrosistema
„iPhone“ / „iPod“ jungtis Aukštų tonų stiprintuvas, 160 W
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