
 

 

Philips
Cube-
mikromusiikkijärjestelmä

• iPhonen/iPodin telakka

DCM109
Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni
Telakoi iPhonesi tai iPodisi. Kuuntele musiikkia vain yhtä ohjainta käyttäen. Korkeatasoinen 
ääni ja tyylikäs muotoilu. Istu alas ja vietä rento päivä musiikin parissa.

Nauti lempimusiikistasi
• iPod-/iPhone-musiikkitoisto ja -lataus
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Erinomainen äänenlaatu
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Kompakti laite sopii kaikkialle
• Integroitu telakointiasema kannettavan musiikin toistoon ilman kaapelisotkuja



 iPod-/iPhone-musiikkitoisto
iPod-/iPhone-musiikkitoisto ja -lataus.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten 
musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa 
pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä 
merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien 
ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-
soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita 
Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-
levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-
musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

USB Direct MP3 -musiikki

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää 
kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -
ominaisuuden avulla.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.
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Kohokohdat
• Kello: päänäyttö, uniajastin •
Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 

toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, 
toisto, satunnaistoisto, pysäytys

• Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, 
seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys

Ääni
• Lähtöteho: 2 x 5 W RMS
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus, digitaalinen äänensäätö
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 3,5" bassokaiutin
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
• Pikavalinnat: 20
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys

Liitännät
• Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, radioherätys, iPod-

herätys, USB-hälytys

• Lataajan malli: päältä ladattava
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Taustaväri: valkoinen
• Latauslaite: iPhone, iPod

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod mini, iPod nano, 

Värinäytöllinen iPod, iPod, 5. sukupolvi, iPod touch, 
iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. 
sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. 
sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli
• Kaukosäädin: KYLLÄ
• Käyttöopas: monikielinen
• Muuta: Pikaopas
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Kokonaispaino: 5,48 kg
• Pääkaiuttimen mitat (L x S): 150 x 197 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 152 mm
• Päälaitteen syvyys: 250 mm
• Pakkauksen leveys: 531 mm
• Päälaitteen korkeus: 152 mm
• Pakkauksen korkeus: 302 mm
• Päälaitteen leveys: 150 mm
• Pakkauksen syvyys: 202 mm

Virta
• Virtalähde: 50 Hz
• Virtalähde: 220–240 V

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
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