
 

 

Philips
Klasický zvukový 
mikrosystém

s 30-kolíkovým konektorom
pre iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10W

DCM1130
Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom
Napájanie a bohatý zvuk zároveň – to všetko získate pri dokovaní a nabíjaní zariadenia 
iPod/iPhone na tomto mikrosystéme Philips. Funkcia Dynamics Bass Boost zhypnotizuje 
vaše uši a jeho štýlový a kompaktný dizajn vylepší každý priestor a očarí zmysly.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Vhodný všade, pre váš životný štýl
• Kompaktný dizajn
• Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie



 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.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie 
MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. 
Okrem toho, že vám umožní vychutnať si 
obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom 
zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj 
výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 
jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. 
Formát MP3 je revolučná technológia 

kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s 
digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal 
bežným formátom kompresie zvuku 
používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a 
jednoduchý prenos zvukových súborov.

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.
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Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Rýchlo 
dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. 
skladby, Náhodné prehrávanie, Zopakovať 
prehrávanie

• Typ zásobníka: Horná časť
• Režim prehrávania v kolíske: Rýchlo dopredu a 

dozadu, Ďalšia a predchádzajúca skladba, Prehrať a 
pozastaviť, Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie 
iPod

Zvuk
• Výstupný výkon: Celkový výkon 10 W RMS
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov, Digitálne ovládanie zvuku
• Zvukový systém: Stereofónny

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor, 

Systém repr. Bass Reflex

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 20
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť
• Iné pripojenia: FM fixná zvinutá anténa
• Pripojenia zvuku: 3,5 mm stereo vstup – pripojenie 

MP3

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Časovač vypnutia, Rádiobudík, CD budík

• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: displej LCD
• Farba podsvietenia: Biela
• Podsvietenie: áno

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Záručný list s celosvetovo 

platnou zárukou
• Stručná príručka spustenia: áno
• Manuál používateľa: 16 jazykov
• Káble/pripojenie: Kábel MP3 Link

Rozmery
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

140 x 227 x 158,6 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 393 x 373 x 308 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 208,5 mm
• Výška hlavnej jednotky: 227 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 150 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

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

farebným displejom, iPod 5. generácie, iPod classic, 
iPod, iPod 1G, iPod 6. generácie, iPod nano 
1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 
3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. 
generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie 8/
16/32 GB

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
•
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