
 

 

„Philips“
Kubo formos garso 
mikrosistema

• „iPod“ prijungimo stotelė

DCM105
Sužavėti garsų

Jūsų namams tinkamas garsas
Prijunkite „iPod“ grotuvą. Klausykitės muzikos naudodamiesi vienu paprastu valdymo 
pultu. Puikus garsas ir stilingas dizainas. Prisėskite, atsipalaiduokite ir mėgaukitės muzika 
visą dieną taip, kaip jums patinka.

Mėgaukitės mėgstama muzika
• „iPod“ muzikos atkūrimas ir įkrovimas
• Leiskite CD, CD-R ir CD-RW
• FM išankstinis funkcijų nustatymas

Puiki garso kokybė
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• 10W RMS bendra išvesties galia

Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas
• Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui
• Integruota prijungimo stotelė leis be vargo mėgautis muzika iš nešiojamų įrenginių



 „iPod“ muzikos atkūrimas
„iPod“ muzikos atkūrimas ir įkrovimas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: 
galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos 
garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – 
ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi 
žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate 
garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį 
žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – 
nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
DCM105/12

Ypatybės
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo • Maitinimo šaltinis: 50 Hz
•

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW
• Diskų atkūrimo režimai: pakartoti/groti atsitiktine 

tvarka/programuoti
• Prijungimo atkūrimo režimai: greitai pirmyn ir atgal, 

kitas / ankstesnis takelis, groti ir sustabdyti

Garsas
• Išvesties galia: 2 x 5 W RMS
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas, Skaitmeninio garso valdymas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 3,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
• Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo

Prijungimo galimybė
• Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas
• Įdėjimo būdas: Viršuje

laikmatis
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Fono spalva: balta
• Įkrovimo prietaisai: „iPod“

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

„iPod Touch“, „iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod” 
(5-oji karta)

Priedai
• Laidai / jungtys: MP3 jungties laidas
• Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis
• Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys
• Bendras svoris: 5,48 kg
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 

150 x 197 mm
• Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 152 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 250 mm
• Pakuotės plotis: 531 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 152 mm
• Pakuotės aukštis: 302 mm
• Pakuotės gylis: 202 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 150 mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220–240 V
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