
 

 

Philips
Microsistem muzical Cube

cu conector cu 30 de pini
pentru iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10W

DCM1070
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Obsedat de sunet
Conectaţi playerul dvs. iPhone/iPod. Ascultaţi muzică manevrând un singur buton. Sunet 
excelent şi design elegant. Aşezaţi-vă comod şi relaxaţi-vă, bucuraţi-vă de muzică întreaga 
zi, aşa cum doriţi.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Putere totală de ieșire 10 W RMS

Savuraţi muzica din diverse surse
• Utilizaţi și încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort



 Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui 
bas puternic și profund, utilizând incinte de 
dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul 
convenţional printr-un tub acustic suplimentar, 
aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea 
redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un 
sunet controlat mai profund și cu mai puţine 
distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 

Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite 
redarea directă a materialelor MP3 de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
legătura MP3 este de asemenea extrem de 

comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. 
iPod/iPhone

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone! Staţia vă 
permite conectarea dispozitivului portabil 
direct la sistemul cu staţie de andocare pentru 
a putea asculta muzica preferată cu un sunet 
superb. De asemenea, aceasta încarcă 
dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel 
încât să vă puteţi bucura de muzică și să nu 
trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei 
dispozitivului portabil. Sistemul cu staţie de 
andocare vă încarcă automat dispozitivul 
portabil în timp ce este andocat.

USB Direct

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur și 
simplu, echipamentul USB la portul USB port 
pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală 
va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
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Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Altele: Acceptă etichete ID3
• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 

înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, redare program, repetare, 
aleator, Stop

• Andocare moduri de redare: repede înainte și 
înapoi, melodia următoare și anterioară, redare și 
pauză

Sunet
• Putere de ieșire: 2 x 5 W RMS
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost, digital sound control
• Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare
• Drivere boxe: Woofer de 3"
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: stereo FM
• Presetări de posturi: 20
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Conectivitate
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă iPod, 

Alarmă USB
• Tip încărcător: sus
• Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep

• Tip ecran: Afișaj LCD
• Culoare iluminare din spate: alb
• Dispozitiv de încărcare: iPhone, iPod

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Cablu MP3 Link
• Telecomandă
• Manual de utilizare: limbi multiple
• Altele: Ghid de iniţiere rapidă
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Greutate brută: 3,5 kg
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 198 mm
• Înălţime boxă principală: 143 mm
• Adâncime unitate principală: 250 mm
• Lăţime ambalaj: 516 mm
• Înălţime unitate principală: 143 mm
• Înălţime ambalaj: 308 mm
• Adâncime ambalaj: 195 mm
• Lăţime unitate principală: 140 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod cu 

afișaj color, iPod a 5-a generaţie, iPod touch, iPod 
clasic, iPod Nano prima generaţie, iPod Nano a 2-a 
generaţie, iPod Nano a 3-a generaţie, iPod Nano a 
4-a generaţie, iPod touch a 2-a generaţie, iPod a 6-
a generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, iPod nano a 
6-a generaţie, iPod shuffle, iPod touch a 3-a 
generaţie, iPod touch a 4-a generaţie

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
•
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