
 

 

Philips
Sistema micro com 
componente DVD

• Base para iPod/iPhone
• 60 W

DCD322
Obcecado pelo som

Descontraia com música e filmes fantásticos
Experimente a magia dos filmes com este sistema micro com DVD da Philips equipado 
com Dolby Digital. Desfrute de filmes DivX Ultra, CD de MP3, MP3 Link e USB Directo 
e carregue ou reproduza o seu iPod/iPhone em qualquer altura.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
• USB Directo para reprodução de música e fotografias
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Enriqueça a sua experiência cinematográfica
• Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
• Reproduz DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Enriqueça a sua experiência sonora
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Potência de saída total de 60 W RMS



 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer 
musical salientando os tons graves da gama de 
definições de volume - de baixo para alto – 
através de um só toque num botão! 
Normalmente, as frequências realmente baixas 
perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para 
que possa apreciar um som consistente, 
mesmo em volumes baixos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese 
de utilizar os controlos predefinidos Jazz, 
Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de 
frequência para os diferentes estilos musicais. 
Cada modo utiliza tecnologia de equalização 
gráfica para ajustar automaticamente o 
equilíbrio do som e melhorar as frequências de 
som mais importantes no estilo musical 
escolhido. Assim, com o Controlo de Som 

Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua 
música, ajustando com precisão o equilíbrio de 
som de acordo com o tipo de música que está 
a reproduzir.

Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital 
multicanal mais importante do mundo, utiliza o 
modo como o ouvido humano processa 
naturalmente o som, você desfruta de uma 
impressionante qualidade de som surround 
com uma dimensão sonora realista.

Ligação MP3

A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da 
sua música favorita na qualidade de som 
superior proporcionada pelo sistema de áudio, 
a ligação MP3 é também bastante prática, já 
que apenas necessita de ligar o seu leitor de 
MP3 portátil ao sistema de áudio.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto 
carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe 
ligar o dispositivo portátil directamente ao 
Sistema de base para entretenimento, para que 
possa ouvir a sua música favorita com som 
excelente. Além disso, também carrega o iPod/
iPhone enquanto reproduz, pelo que pode 
desfrutar da sua música sem ter de se 
preocupar com a duração da bateria do 
dispositivo portátil. O Sistema de base para 
entretenimento carrega automaticamente o 
seu dispositivo portátil enquanto se encontrar 
na base.

USB Directo

Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e 
partilhar a sua música e fotografias digitais com 
a sua família e amigos.
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Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 30 W
• Sistema de som: Dolby Digital
• Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 

Dynamic Bass Boost, Nível de volume

Altifalantes
• Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 3,5 

pol., Sistema de Altifalantes de Graves, Grelhas de 
altifalantes amovíveis

Reprodução de vídeo
• Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, DivX 
Ultra, DVD, Unidade flash USB, CD vídeo

• Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, 
Ângulo, Zoom, Menu do disco, Retomar 
reprodução desde a paragem, Pausa, Repetir, 
Procurar para a frente/para trás, Avançar, Avanço 
lento, Reprodução normal

• Código DVD da região: 2

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Slideshow com 

reprodução de MP3
• Suporte de reprodução: CD de Imagens, CD-R/

RW, DVD+R/+RW

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD WMA, CD MP3, CD, 

CD-R, CD-RW, Unidade flash USB
• Modos de reprodução de discos: 20 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, 
Procura de Faixas Seguinte/Anterior

• Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
• Suporte de identificação ID3
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 

rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, 
Parar

• Modo de reprodução no suporte: Carregar o 
iPhone, Carregar o iPod, Avanço e retrocesso 
rápido, Menu, para cima e para baixo, Faixa 
seguinte e anterior, Reproduzir e fazer pausa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática
• RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Nome da 

estação
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática
• Estações pré-sintonizadas: 20

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• Entrada de linha estéreo 3,5 mm: Ligação MP3
• Ligações frontais/laterais: USB 2.0
• Ligações posteriores: Entrada AUX, Saída de vídeo 

componente, Saída de vídeo composto (CVBS), 
Saída coaxial digital, Antena FM, Altifalantes 
esquerdo e direito, Saída S-Video, Saída analógica 
áudio esquerda/direita

Comodidade
• Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, 

Despertador com Rádio, Alarme USB, Alarme de 
iPod

• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: LCD
• Indicações: Modo DIM
• Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, 

Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, 
Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Espanhol, 
Sueco, Turco

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Antena FM, Cabo de vídeo composto (Y), Folheto 
de garantia mundial

• Cabos: Cabo de entrada de linha MP3
• Telecomando: Telecomando de 40 teclas com 

bateria de lítio
• Manual do utilizador: 16 idiomas
• Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, 

Francês, Espanhol, Italiano

Dimensões
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

140 x 220 x 206 mm
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

223 x 88 x 242 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

500 x 310 x 300 mm

Alimentação
• Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod classic, iPod mini, iPod nano 

de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano 
de 3.ª geração, iPod nano de 4ª geração, iPod nano 
de 5.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2ª 
geração 8/16/32 GB, iPod touch de 2ª geração, 
iPod de 5ª geração, iPod nano de 6.ª geração

•
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