
 

 

Philips
Cube-mikrolydsystem

• dock til iPhone/iPod

DCM109
Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem
Tilslut din iPhone/iPod-afspiller. Lyt til din musik via én enkelt fjernbetjening. Flot lyd og 
stilfuldt design. Læn dig tilbage, slap af, og nyd din musik hele dagen på din egen måde.

Nyd din favoritmusik
• iPod/iPhone-musikafspilning og opladning
• Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
• FM digital indstilling med faste indstillinger

Enestående lydkvalitet
• Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
• Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Design, der passer i dit hjem
• Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil
• Integreret dockingstation til bærbar musiknydelse uden rod



 iPod/iPhone-musikafspilning
iPod/iPhone-musikafspilning og opladning.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og 
CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale 
musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske 
lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af 
de komprimeringsformater, der giver dig mulighed 
for at opleve en verden af digital musik på din afspiller 
fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra 
autoriserede musikwebsteder på internettet, eller 
opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at 
rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik

Takket være muligheden for at overføre alle filer kan 
du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere 
digital musik via indbygget direkte USB.

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din 
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i 
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj 
– med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser 
går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at 
modvirke dette kan dynamisk basforstærkning 
forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet 
lyd, selv når du skruer ned for styrken.
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Vigtigste nyheder
• Ur: på hovedskærm, sleep/timer • Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•

Lydafspilning
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, 

WMA-CD
• Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg 

efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/
program

• Andet: ID3 Tag-support
• USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/

hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, 
programafspilning, gentage, shuffle, stop

• Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, 
næste og foregående spor, afspil og pause

Lyd
• Udgangseffekt: 2 x 5 W RMS
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, digital 

lydkontrol
• Lydstyrke: op/ned

Højttalere
• Højttalerdrivere: 3,5" basenhed
• Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM-stereo
• Faste stationer: 20
• Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Tilslutningsmuligheder
• Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Komfort
• Alarmer: CD-alarm, radioalarm, iPod-alarm, USB-

alarm

• Loader-type: top
• Displaytype: LCD-display
• Baggrundsbelysning: hvid
• Opladningsenhed: iPhone, iPod

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

med farvedisplay, iPod 5. generation, iPod touch, 
iPod classic, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. 
generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. 
generation, iPod touch 2. generation

Tilbehør
• Kabler/tilslutning: MP3 Link-kabel
• Fjernbetjening
• Brugervejledning: flere sprog
• Andet: Lynhåndbog
• Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål
• Bruttovægt: 5,48 kg
• Mål på hovedhøjtaler (B x D): 150 x 197 mm
• Højde på hovedhøjttaler: 152 mm
• Hovedenhedens dybde: 250 mm
• Bredde (emballage): 531 mm
• Hovedenhedens højde: 152 mm
• Højde (emballage): 302 mm
• Hovedenhedens bredde: 150 mm
• Dybde (emballage): 202 mm

Strøm
• Strømforsyning: 50 Hz
• Strømforsyning: 220 - 240 V

iPhone-kompatibilitet
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