
 

 

Philips
Sistema micro de som 
clássico

com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone
CD, CD de MP3, USB, FM
10 W

DCM1130
Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som
Ligue à alimentação - e a um som rico - quando colocar na base e carregar o seu iPod/iPhone 
neste sistema micro da Philips. O Dynamic Bass Boost irá cativar a sua audição, enquanto o 
seu acabamento elegante e compacto irá melhorar qualquer espaço e atrair os seus sentidos.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
• USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Enriqueça a sua experiência sonora
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Potência de saída total de 10 W RMS

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
• Design compacto
• Telecomando prático para comodidade extra



 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer 
musical salientando os tons graves da gama de 
definições de volume - de baixo para alto – 
através de um só toque num botão! 
Normalmente, as frequências realmente baixas 
perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para 
que possa apreciar um som consistente, 
mesmo em volumes baixos.

Ligação MP3

A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da 
sua música favorita na qualidade de som 
superior proporcionada pelo sistema de áudio, 
a ligação MP3 é também bastante prática, já 
que apenas necessita de ligar o seu leitor de 
MP3 portátil ao sistema de áudio.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm 
(3")". MP3 é uma tecnologia de compressão 

revolucionária em que os ficheiros de música 
digital de grande dimensão podem tornar-se 10 
vezes mais pequenos, sem perdas significativas 
da qualidade do som. O MP3 tornou-se no 
formato de compressão áudio convencional 
utilizado na World Wide Web, permitindo 
uma transferência fácil e rápida de ficheiros 
áudio.

USB Directo para reprodução fácil de 
música em MP3

Graças à total compatibilidade para 
transferência de ficheiros, pode facilmente 
desfrutar da comodidade e diversão de aceder 
a mais música digital através da ranhuras USB 
Direct.
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Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD MP3, CD, CD-R, CD-

RW
• Modos de reprodução de discos: 20 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas 
Seguinte/Anterior, Reprodução Aleatória, 
Reprodução de Repetição

• Tipo de Carregamento: Topo
• Modo de reprodução no suporte: Avanço e 

retrocesso rápido, Faixa seguinte e anterior, 
Reproduzir e fazer pausa, Carregar o iPhone, 
Carregar o iPod

Som
• Potência de saída: Potência total de 10 W RMS
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, 

Controlo de Som Digital
• Sistema de som: Estéreo

Altifalantes
• Altifalante Principal: Woofer de 3", Sistema de 

Altifalantes de Graves

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática

Conectividade
• Outras ligações: Antena flexível fixa FM
• Ligações áudio: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm 

- MP3 link

Funcionalidades
• Alarmes: Temporizador, Despertador com Rádio, 

Alarme com CD
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: LCD
• Cor da retroiluminação: Branco
• Retroiluminação

Acessórios
• Acessórios incluídos: Folheto de garantia mundial
• Manual de início rápido
• Manual do utilizador: 16 idiomas
• Cabos/ligação: cabo MP3 Link

Dimensões
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

140 x 227 x 158,6 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

393 x 373 x 308 mm
• Profundidade da unidade principal: 208,5 mm
• Altura da unidade principal: 227 mm
• Largura da unidade principal: 150 mm

Alimentação
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod mini, iPod nano, iPod com 

visor a cores, iPod de 5ª geração, iPod classic, iPod, 
iPod 1G, iPod de 6ª geração, iPod nano de 1.ª 
geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª 
geração, iPod nano de 4ª geração, iPod nano de 5.ª 
geração, iPod touch, iPod touch de 2ª geração 8/
16/32 GB

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
•
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