
 

 

Philips
Кубична микро музикална 
система

• поставка за iPhone/iPod

DCM109
Завладяващ звук

Звук, който подхожда на вашия дом
Поставете вашия iPhone/iPod плейър. Слушайте вашата музика с един лесен бутон 
за управление. Страхотен звук и стилен дизайн. Седнете, отпуснете се и се 
наслаждавайте на вашата музика цял ден, по вашия начин.

Слушайте любимата си музика
• Възпроизвеждане на музика от iPod/iPhone и презареждане
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• Цифрова настройка с настроени станции

Превъзходно качество на звука
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Обща изходна мощност 10 W RMS

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот
• Вградена поставка за слушане на портативната музика без плетеница от кабели



 Възпроизвеждане на музика от iPod/
iPhone
Възпроизвеждане на музика от iPod/iPhone и 
презареждане.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, 
CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява 
големите цифрови музикални файлове да се 
намалят до 10 пъти по размер, без да има 
значително влошаване на аудио качеството им. 
MP3 и WMA са два от форматите на 
компресиране, които ви позволяват да се радвате 
на цял един свят от цифрова музика на своя 
Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни 
от упълномощени музикални сайтове в Интернет 
или създайте свои собствени MP3 или WMA 
музикални файлове, като ги извлечете от своите 
аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя 
плейър.

USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на 
файлове можете лесно да се възползвате от 
удобството и забавлението да имате достъп до 
повече цифрова музика чрез вградения USB 
Direct.

Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава присъствието на басите в целия 
диапазон на силата на звука - от слабо до силно - 
само с натискането на един бутон! Най-ниските 
басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това можете да включите 
динамичното усилване на басите, което усилва 
нивата на басите, за да се наслаждавате на 
еднакъв звук, дори когато намалите звука.
DCM109/12

Акценти
аларма, USB аларма • Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

• Други: Поддръжка на ID3 тагове
• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

• Режими на възпроизвеждане от докинг 
системата: бързо напред и назад, следваща и 
предишна песен, изпълнение и пауза

Звук
• Изходна мощност: 2 x 5 W RMS
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите, управление на цифров звук

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 3,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Предварително настроени станции: 20
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Удобство
• Аларми: CD аларма, радиобудилник, iPod 

• Часовник: на основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип устройство за зареждане: отгоре
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Цвят на подсветката: бяло
• Зарядно устройство: iPhone, iPod

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod с 
цветен дисплей, iPod 5-то поколение, iPod 
touch, iPod classic, iPod nano 1-во поколение, 
iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то 
поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod 
touch 2-ро поколение

Аксесоари
• Кабели/свързване: кабел MP3 Link
• Дистанционно управление
• Ръководство за потребителя: многоезично
• Други: Ръководство за бърз старт
• Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло: 5,48 кг
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

150 x 197 мм
• Височина на основния високоговорител: 

152 мм
• Дълбочина на главния блок: 250 мм
• Ширина на опаковката: 531 мм
• Височина на главния блок: 152 мм
• Височина на опаковката: 302 мм
• Ширина на главния блок: 150 мм
• Дълбочина на опаковката: 202 мм

Power
• Електрозахранване: 50 Hz
• Електрозахранване: 220 - 240 V

Съвместимост с iPhone
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