
 

 

Philips
Mikrowieża Cube

podstawka dok. do iPhone'a lub 

iPoda

DCM109
Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk pasujący do Twojego domu
Podłącz telefon iPhone lub odtwarzacz iPod i słuchaj muzyki, kontrolując ją w prosty 
sposób. Usiądź wygodnie w fotelu i ciesz się wspaniałym brzmieniem muzyki i stylowym 
wyglądem przez cały dzień.

Ciesz się ulubioną muzyką
• Odtwarzanie muzyki i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Doskonały dźwięk
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
• Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie
• Wbudowana stacja dokująca pozwala cieszyć się muzyką bez przewodów w dowolnym miejscu



 Odtwarzanie muzyki z urządzenia iPod/
iPhone
Odtwarzanie muzyki i ładowanie urządzenia iPod/
iPhone.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i 
CD-RW

Technika automatycznej kompresji pozwala 10-
krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików 
muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości 
dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie 
muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz 
utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron 
internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD 
do plików MP3 lub WMA i przenieś je do 
odtwarzacza.

Łatwe odtwarzanie plików MP3 przez 
złącze USB Direct

Dzięki funkcji przenoszenia plików można 
swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej 
ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego 
złącza USB Direct.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w 
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień 
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym 
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na 
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego 
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne 
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego 
dźwięku nawet po ściszeniu.
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Zalety
• Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, •
Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Inne: Obsługa znaczników ID3
• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 

USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie 
wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, 
zatrzymywanie

• Tryby odtwarzania urządzeń podłączonych do 
podstawki dokującej: szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, następny/poprzedni utwór, 
odtwarzanie/wstrzymanie

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2 x 5 W RMS
• Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie 

basów, cyfrowa korekcja dźwięku
• Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki
• Przetworniki głośn.: Głośnik niskotonowy 3,5"
• Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem 

Bass Reflex

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF stereo
• Pamięć stacji: 20
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe

Możliwości połączeń
• Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek 

(3,5 mm)
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Udogodnienia

budzenie radiem, budzenie z odtwarzacza iPod, 
budzenie z urządzenia USB

• Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 
czasowy

• Sposób ładowania: góra
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Kolor podświetlenia: biały
• Ładowarka: iPhone, iPod

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod z 

kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod 
touch, iPod classic, iPod nano 1. generacji, iPod 
nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 
4. generacji, iPod touch 2. generacji

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 

Link
• Pilot zdalnego sterowania
• Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
• Inne: Skrócona instrukcja obsługi
• Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary
• Waga brutto: 5,48 kg
• Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 

150 x 197 mm
• Wysokość głośnika głównego: 152 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 250 mm
• Szerokość opakowania: 531 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 152 mm
• Wysokość opakowania: 302 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 150 mm
• Głębokość opakowania: 202 mm

Moc
• Źródło zasilania: 50 Hz
• Źródło zasilania: 220–240 V

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G
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