Philips
entertainmentsysteem met
dock

Dock voor iPod/iPhone

DCM129

Ontspannen met lekkere muziek
Bezeten van muziek
Sluit uw iPod aan op de DCM129 voor een uitstekende geluidskwaliteit en geniet van
muziek zoals u het graag hoort. 20 voorkeurzenders voor snelle en nauwkeurige
afstemming.
Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
Verrijk uw luisterervaring
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
Eenvoudig te gebruiken
• Digitaal afstemmen met 20 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod
• Compact ontwerp

DCM129/05

Entertainmentsysteem met dock
Dock voor iPod/iPhone

Kenmerken
Dynamic Bass Boost

Specificaties
frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een
hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

MP3 Link

Geluid
•
•
•
•

Uitgangsvermogen: 4 W RMS
Volumeregeling: Volumeregeling
Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers

• Hoofdluidspreker: 3 inch woofer, Bass Reflexluidsprekersysteem

Audioweergave
Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de
bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog
of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een
laag volume meestal verloren. Als u dit wilt
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden
aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u
van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u
het volume lager zet.

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden
direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo
kunt u genieten van uw favoriete muziek in de
superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem
levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u
uw draagbare MP3-speler alleen maar op het
audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers,
Herhaal nummer/alles/programma, Snel vooruit-/
achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer
zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
• Ladertype: Bovenzijde
• Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, Snel
vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en
vorige nummer, Afspelen en onderbreken, iPhone
opladen
• Programmeerbare nummers: 20

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•

Radioband: FM-zender
Automatisch digitaal afstemmen
Voorkeurzenders: 20
Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Andere aansluitingen: Vaste pigtail-antenne voor
FM
• Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact
luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het
verschil met een conventioneel
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is
toegevoegd die akoestisch op de woofer is
afgestemd voor een optimale demping van de lage
frequenties. Dit resulteert in een diepere
gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht
in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een
conventionele woofer. Samen met de reactie van de
woofer vergroot het systeem de lage-

Gemak
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw
iPod/iPhone oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat
rechtstreeks aansluiten op het
entertainmentsysteem met dock. Zo kunt u luisteren
naar uw favoriete muziek in perfecte geluidskwaliteit.
Het dock laadt bovendien uw iPod/iPhone op tijdens
het afspelen. U kunt dus van uw muziek genieten
zonder u zorgen te maken dat de batterij van uw
draagbare speler leegraakt. Als u uw draagbare
apparaat in het entertainmentsysteem met dock
plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

•
•
•
•

Klok: Op het hoofdscherm
Schermtype: LED
Kleur van achtergrondverlichting: Groen
Achtergrondverlichting

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening,
Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart,
Snelle installatiehandleiding, FM-antenne
• Afstandsbediening: Afstandsbediening met 13
toetsen

Afmetingen

• Afmetingen van set (B x H x D):
148 x 233 x 230 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
134 x 230 x 152 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
370 x 270 x 326 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 5,2 kg

Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod nano, iPod
met kleurenscherm, iPod 5e generatie, iPod classic,
iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie,
iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie,
iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie,
iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e
generatie, iPod touch 4e generatie

Vermogen

• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
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Compatibiliteit iPhone

• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S
•

