
 

 

Philips
Microsistem muzical Cube

• staţie de andocare pentru 
iPhone/iPod

DCM109
Obsedat de sunet

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.
Conectaţi playerul dvs. iPhone/iPod. Ascultaţi muzică manevrând un singur buton. Sunet 
excelent şi design elegant. Aşezaţi-vă comod şi relaxaţi-vă, bucuraţi-vă de muzică întreaga 
zi, aşa cum doriţi.

Savuraţi muzica preferată
• Redare muzică și reîncărcare iPod/iPhone
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
• Tuner digital FM cu posturi presetate

Calitate audio superbă
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Putere totală de ieșire 10 W RMS

Design care se potrivește interiorului
• Designul compact se potrivește la orice spaţiu, orice stil de viaţă
• Staţie de andocare integrată pentru a savura muzica în mod portabil



 Redare muzică de pe iPod/iPhone
Redare muzică și reîncărcare iPod/iPhone.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea 
dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până 
la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. 
MP3 sau WMA sunt două din formatele de 
compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul 
muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii 
MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de 
pe Internet sau creaţi singuri fișiere de muzică MP3 
sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care 
apoi să le transferaţi pe player.

USB Direct pentru o parcurgere simplă 
a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al fișierelor, 
vă puteţi bucura cu ușurinţă de confortul și de 
distracţia accesării mai multor melodii digitale prin 
USB Direct încorporat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.
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Repere
Alarmă USB • Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Altele: Acceptă etichete ID3
• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 

înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, redare program, repetare, 
aleator, Stop

• Andocare moduri de redare: repede înainte și 
înapoi, melodia următoare și anterioară, redare și 
pauză

Sunet
• Putere de ieșire: 2 x 5 W RMS
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost, digital sound control
• Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare
• Drivere boxe: Woofer de 3,5"
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: stereo FM
• Presetări de posturi: 20
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Conectivitate
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă iPod, 

• Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip încărcător: sus
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Culoare iluminare din spate: alb
• Dispozitiv de încărcare: iPhone, iPod

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod cu 

afișaj color, iPod a 5-a generaţie, iPod touch, iPod 
clasic, iPod Nano prima generaţie, iPod Nano a 2-a 
generaţie, iPod Nano a 3-a generaţie, iPod Nano a 
4-a generaţie, iPod touch a 2-a generaţie

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Cablu MP3 Link
• Telecomandă
• Manual de utilizare: limbi multiple
• Altele: Ghid de iniţiere rapidă
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Greutate brută: 5,48 kg
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 150 x 197 mm
• Înălţime boxă principală: 152 mm
• Adâncime unitate principală: 250 mm
• Lăţime ambalaj: 531 mm
• Înălţime unitate principală: 152 mm
• Înălţime ambalaj: 302 mm
• Lăţime unitate principală: 150 mm
• Adâncime ambalaj: 202 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 50 Hz
• Sursă de alimentare: 220 - 240 V

Compatibilitate iPhone
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