
 

 

Philips
Cube mikro hangrendszer

• iPhone/iPod dokkolóegység

DCM109
A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang
Dokkolja iPod/iPhone lejátszóját! Zenehallgatás egyetlen egyszerű vezérlőegységgel. 
Nagyszerű hangzás és elegáns kialakítás.Dőljön hátra, pihenjen és élvezze kedvenc zenéjét 
– egész nap, tetszés szerint.

Élvezze kedvenc zenéjét
• iPod/iPhone zenelejátszás és töltés
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához
• FM digitális hangolás, tárolt állomások

Kiemelkedő hangminőség
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 10 W kimeneti RMS összteljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz
• Integrált dokkolóegység a bonyolult kábelek nélküli hordozható zenelejátszáshoz



 iPod/iPhone zenelejátszás
iPod/iPhone zenelejátszás és töltés.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek 
lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális 
romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 
10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan 
tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően 
megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene 
világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes 
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre 
saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k 
rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a 
lejátszóra való átvitelükről.

USB Direct az MP3 formátumú zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően 
Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt 
mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és 
szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón 
keresztül.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.
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Fénypontok
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló •
Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

• Egyéb: ID3-tag támogatás
• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

• Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és 
visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás 
és szünet

Hang
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 W RMS
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, 

Digitális hangzásszabályzás
• Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók
• Hangszórók: 3,5"-es mélyhangszóró
• Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Programozott állomások: 20
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, iPod 

ébresztés, USB-s ébresztés

• Betöltő típusa: felső
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Háttérfény színe: fehér
• Töltőkészülék: iPhone, iPod

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod 

színes kijelzővel, 5. generációs iPod, iPod touch, 
iPod classic, 1. generációs iPod nano, 2. generációs 
iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs 
iPod nano, 2. generációs iPod touch

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel
• Távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg: 5,48 kg
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 150 x 197 mm
• Fő hangszóró magassága: 152 mm
• Főegység mélysége: 250 mm
• Csomag szélessége: 531 mm
• Főegység magassága: 152 mm
• Csomag magassága: 302 mm
• Főegység szélessége: 150 mm
• Csomag mélysége: 202 mm

Tápellátás
• Tápegység: 50 Hz
• Tápegység: 220 - 240 V

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
Műszaki adatok
Cube mikro hangrendszer
iPhone/iPod dokkolóegység
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