
 

 

Philips
viihdejärjestelmätelakka

30-nastainen liitäntä
iPodille/iPhonelle

DCM129
Rentoudu loistavan musiikin parissa

Hulluna ääneen
Kuuntele iPod-musiikkia erinomaisella äänenlaadulla Philips DCM129 -
viihdejärjestelmätelakan avulla. Telakoi iPod ja nauti musiikista haluamallasi tavalla. 
DCM129 tarjoaa myös nopean ja täsmällisen virityksen 20 aseman esiasetuksen ansiosta.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Tehosta äänentoistoa
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Helppokäyttöinen
• Digitaalisen virittimen 20 pikavalintaa lisäävät käyttömukavuutta
• Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille
• Pienikokoinen



 Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu 
bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien 
toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja 
hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. 
Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää 
perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun 

tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat 
kokonaan uuden ulottuvuuden.

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun 
iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit 
liittää kannettavan laitteesi suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se 
lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun 
tyhjenemisestä tarvitse huolestua. 
Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi 
automaattisesti, kun se on telakoituna.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
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Tekniset tiedot
Ääni
• Lähtöteho: 6 W RMS
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: 3" bassokaiutin, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
• Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Pikahaku eteen/
taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, 
Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto

• Levyn syöttö: Päältä ladattava
• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, 

Nopeutus eteen- ja taaksepäin, Seuraava ja 
edellinen kappale, Toisto ja keskeytys, iPhonen 
lataaminen

• ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 20
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät
• Muut liitännät: Kiinteä FM-antennisovitin
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo

Helppokäyttöisyys
• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: LED
• Taustaväri: Vihreä
• Taustavalo

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 

Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pika-
asennusopas, FM-antenni

• Kaukosäädin: 13-painikkeinen kaukosäädin

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 148 x 233 x 230 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

134 x 230 x 152 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 370 x 270 x 326 mm
• Paino pakattuna: 5,2 kg

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod mini, iPod nano, 

Värinäytöllinen iPod, iPod 5. sukupolvi, iPod classic, 
iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, 
iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, 
iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, 
iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. 
sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

Virta
• Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
•
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