
 

 

Philips
Classic mikro 
hangrendszer

30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W-os

DCM1130
Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A hangzás bűvöletében
A Philips mikro rendszerre dokkolt iPod/iPhone készülék nemcsak gazdag hangzást nyújt, 
de fel is töltődik. A dinamikus basszuskiemelés dübörgő hangzást biztosít, a stílusos, 
kompakt kialakítás pedig bármely környezetet feldob, és érzékeit elvarázsolja.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 10 W RMS kimeneti összteljesítmény

Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható
• Kompakt kialakítás
• Kézreálló távvezérlő a fokozott kényelemért



 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.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az 
MP3 összeköttetés különösen kényelmessé 
teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót 
a hangrendszerbe helyeznie.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 az „MPEG-1 Audio Layer 3” kifejezést 
takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési 

technológia, amellyel hatalmas digitális zenei 
fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, 
hangminőségük radikális romlása nélkül. Az 
MP3 vált a világhálón használt szabványos 
hangtömörítési formátummá, amely a 
hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi 
lehetővé.

USB Direct az MP3 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.
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Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, 
Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző 
műsorszám keresése, Véletlenszerű lejátszás, 
Lejátszás ismétlése

• Betöltő típusa: Felső rész
• Tartóegység lejátszási üzemmód: Gyorskeresés 

előre és visszafelé, Következő és előző zeneszám, 
Lejátszás és szünet, iPhone töltése, iPod töltése

Hang
• Kimeneti teljesítmény: 10 W RMS összteljesítmény
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, 

Digitális hangzásszabályzás
• Hangrendszer: Sztereó

Hangszórók
• Fő hangszóró: 3"-es mélyhangszóró, Bass Reflex 

hangsugárzó rendszer

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

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: FM rögzített spirális antenna
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es sztereó bemenet - 

MP3 link

Kényelem
• Ébresztők: Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, CD-

s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérfény színe: fehér
• Háttérvilágítás

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Nemzetközi garancialevél
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
• Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel

Méretek
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

140 x 227 x 158,6 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

393 x 373 x 308 mm
• Főegység mélysége: 208,5 mm
• Főegység magassága: 227 mm
• Főegység szélessége: 150 mm

Tápellátás
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz

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

kijelzővel, 5. generációs iPod, iPod classic, iPod, 
iPod 1G, 6. generációs iPod, 1. generációs iPod 
nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod 
nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod 
nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch 8/16/32 
GB

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
•
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