
 

 

Philips
Dockningssystem för 
underhållning

• Docka för iPod/iPhone

DCM129
Slappa till fantastisk musik

Besatt av ljud
Upplev din iPod-musik i fantastisk ljudkvalitet med DCM129. Docka bara din iPod och 
lyssna på musik på det sätt du föredrar. DCM129 ger även snabb och exakt finjustering 
genom dess 20 förinställda kanaler.

Lyssna på musik från olika källor
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Spela CD, CD-R och CD-RW
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Berika din ljudupplevelse
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lättanvänd
• Digital mottagare med 20 förinställda kanaler är extra praktiskt
• En fjärrkontroll för systemet och iPod
• Kompakt design



 DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning 
av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också 
mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta 
din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Spela musik och ladda din iPod/iPhone

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar 
din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den 
bärbara enheten direkt till dockningssystemet för 
underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik 
med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone 
under uppspelningen så att du kan lyssna på musik 
och behöver inte oroa dig för att batteriet till den 
bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för 
underhållning laddar den bärbara enheten när den är 
dockad.
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Specifikationer
Ljud
• Uteffekt: 4 W RMS
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Ljudsystem: Stereo

Högtalare
• Huvudhögtalare: 3 tums woofer, 

Basreflexhögtalare

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, 

Repetera/en/alla/program, Snabbt framåt/bakåt, 
Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Blandad uppspelning

• Typ av laddare: Toppmatad
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, 

Snabbspolning framåt och bakåt, Nästa och 
föregående spår, Spela upp och pausa, Laddning av 
iPhone

• Programmerbara spår: 20

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20
• Mottagarförbättringar: Autospara

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• Andra anslutningar: FM-fixerad antennövergång
• Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in

Bekvämlighet
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: LED
• Färg på bakgrundsbelysning: Grön
• Bakgrundsbelysning

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 

Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen, 
Snabbinstallationsguide, FM-antenn

• Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 13 knappar

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

148 x 233 x 230 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

134 x 230 x 152 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

370 x 270 x 326 mm
• Vikt inkl. förpackning: 5,2 kg

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

med färgdisplay, iPod 5th Generation, iPod Classic, 
iPod Nano 1st Generation, iPod Nano 2nd 
Generation, iPod Nano 3rd Generation, iPod nano 
4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod 
nano 6th generation, iPod Touch, iPod touch 2nd 
generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 
4th generation

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
•
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