
 

 

Philips
Mikrowieża Classic

• Podstawka dokująca urządzeń 
iPod/iPhone

• 10 W

DCM1130
Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Fascynacja Dźwiękiem
Poczuj moc i bogaty dźwięk po zadokowaniu i naładowaniu urządzenia iPod lub iPhone za pomocą 
mikrowieży firmy Philips. Dynamiczne wzmocnienie basów oczaruje Twój słuch, a stylowa, 
niewielkich rozmiarów konstrukcja podkreśli walory estetyczne każdego wnętrza i pobudzi zmysły.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
• Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
• Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia
• Małe wymiary
• Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda



 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.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w 
doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw 
audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze 
MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy 
podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do 
zestawu audio.

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

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 
to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki 

której duże pliki muzyczne można 10-krotnie 
pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości 
dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego 
i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał 
się standardowym sposobem kompresji 
dźwięku w Internecie.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 
przez połączenie USB

Dzięki funkcji przenoszenia plików można 
swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do 
większej ilości muzyki dzięki wbudowanemu 
gniazdu USB Direct.
DCM1130/12

Zalety
Mikrowieża Classic
Podstawka dokująca urządzeń iPod/iPhone 10 W



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 2.0.11

12 NC: 8670 000 87806
EAN: 87 12581 63783 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: MP3-CD, Płyta CD, CD-R, 

CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 

utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, 
Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, 
Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie 
w kolejności losowej, Odtwarzanie wielokrotne

• Sposób ładowania: Góra
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 

Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Następna/
poprzednia ścieżka, Odtwarzanie/wstrzymanie, 
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie 
odtwarzacza iPod

Dźwięk
• Moc wyjściowa: Moc całkowita 10 W RMS
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów, Cyfrowa korekcja dźwięku 
(DSCl)

• System dźwięku: Stereo

Głośniki
• Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale, System Bass 

Reflex

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji

Możliwości połączeń
• Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF
• Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z 

wtykami 3,5 mm

Udogodnienia
• Budzenie: Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem, 

Budzenie nagraniem z płyty CD
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: LCD
• Kolor podświetlenia: Biały
• Podświetlenie

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna (cały 
świat)

• Skrócona instrukcja obsługi
• Instrukcja obsługi: w 16 językach
• Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 

Link

Wymiary
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

140 x 227 x 158,6 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

393 x 373 x 308 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 208,5 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 227 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 150 mm

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

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

kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod 
classic, iPod, iPod 1G, iPod 6. generacji, iPod nano 
1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. 
generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. 
generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji 8/16/
32 GB

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

4, iPhone 4S
•
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