
 

 

Philips
Zvukový mikrosystém 
Cube

• dok pre iPhone/iPod

DCM109
Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane
Vložte svoje zariadenie iPhone/iPod do doku. Počúvajte hudbu cez jeden jednoduchý 
ovládač. Skvelý zvuk a štýlový dizajn. Posaďte sa a relaxujte, vychutnávajte si hudbu po celý 
deň, presne podľa svojej chuti.

Vychutnajte si vašu obľúbenú hudbu
• Prehrávanie hudby a nabíjanie zariadenia iPod/iPhone
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Špičková kvalita zvuku
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Kompaktný dizajn je vhodný kamkoľvek a pre ľubovoľný životný štýl
• Integrovaný dok umožňuje vychutnávať si hudbu bez spleti káblov



 Prehrávanie hudby zo zariadenia iPod/
iPhone
Prehrávanie hudby a nabíjanie zariadenia iPod/
iPhone.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-
RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa 
veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-
násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality 
zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov 
kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet 
digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite 
MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných 
hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte 
svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo 
WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD 
a prenesiete ich do prehrávača.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie 
hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete 
vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti 
väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané 
rozhranie USB Direct.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
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Hlavné prvky
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, • Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
náhodne/program

• Iné: Podpora ID3 textu
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
programované prehrávanie, opakovať, režim 
náhodného prehrávania, zastavenie

• Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a 
dozadu, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a 
pozastaviť

Zvuk
• Výstupný výkon: 2 x 5 W RMS
• Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, 

digitálne ovládanie zvuku
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 3,5" hlbokotónový 

reproduktor
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo
• Predvolené stanice: 20
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Vybavenie a vlastnosti

rádiobudík, iPod alarm, USB alarm
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ vkladania: zvrchu
• Typ displeja: LCD displej
• Farba podsvietenia: biela
• Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s 

farebným displejom, iPod 5. generácie, iPod touch, 
iPod classic, iPod nano 1. generácie, iPod nano 
2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 
4. generácie, iPod touch 2. generácie

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Kábel MP3 Link
• Diaľkové ovládanie: áno
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Iné: Stručná príručka spustenia
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 5,48 kg
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

150 x 197 mm
• Výška hlavného reproduktora: 152 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 250 mm
• Šírka balenia: 531 mm
• Výška hlavnej jednotky: 152 mm
• Výška balenia: 302 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 150 mm
• Hĺbka balenia: 202 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 50 Hz
• Zdroj napájania: 220 - 240 V

Kompatibilita s iPhone
Technické údaje
Zvukový mikrosystém Cube
dok pre iPhone/iPod
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