
 

 

Philips
dokovací zábavní systém

s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone

DCM129
Uvolněte se skvělou hudbou

Posedlost zvukem
Vychutnejte si hudbu ze svého iPodu ve vynikající kvalitě prostřednictvím dokovacího zábavního 
systému Philips DCM129. Stačí vložit iPod do doku a užít si hudbu přesně tak, jak se vám to líbí. 
Zařízení DCM129 nabízí také rychlé a přesné ladění prostřednictvím 20 předvoleb stanic.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
• Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Snadné použití
• Digitální tuner se 20 předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Jeden dálkový ovladač pro systém i zařízení iPod
• Kompaktní provedení



 Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass 
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex 
zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé 
reproduktorové soustavy. Od konvenčních 
reprosoustav se liší přidáním basového průduchu 
pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby 
spolu s basovým reproduktorem poskytoval 
optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. 
Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. 
Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V 
kombinaci s výkonem basového reproduktoru 

poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr 
reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při 
nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují 
připojení vašeho přenosného zařízení přímo 
k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete 
poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým 
zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení 
iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a 
nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému 
přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém 
automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je 
v doku.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 
z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si 
můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu 
v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také 
připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí 
pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.
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Specifikace
Zvuk
• Výstupní výkon: 6 W RMS
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Zvukový systém: Stereo

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor, 

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť 

na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, 
Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/
předchozí, Funkce Repeat Play (opakované 
přehrávání), Přehrávání náhodného výběru

• Typ zavádění: Horní
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod, 

Rychlý posun vpřed/zpět, Další/předchozí stopa, 
Přehrávání a pozastavení, Nabíjení zařízení iPhone

• programovatelné skladby: 20

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení
• Další připojení: Pevná anténa FM
• Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: LED
• Barva podsvětlení: Zelená
• Podsvětlení: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 

Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list, 
Stručný návod k instalaci, Anténa FM

• Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 13 tlačítky

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 148 x 233 x 230 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

134 x 230 x 152 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 370 x 270 x 326 mm
• Hmotnost včetně balení: 5,2 kg

Kompatibilita s iPodem
• Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

s barevným displejem, iPod 5. generace, iPod 
classic, iPod nano 1. generace, iPod nano 
2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 
4. generace, iPod nano 5 generace, iPod nano 
6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, 
iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
•
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