
 

 

Philips
szórakoztatórendszer 
dokkolóegységgel

30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez

DCM129
Pihenjen nagyszerű zenével

A hangzás bűvöletében
Hallgassa kiváló minőségben az iPod-ról érkező zenét a Philips DCM129 dokkolós 
szórakoztatórendszer segítségével. Mindössze dokkolnia kell iPod készülékét és élvezni a 
zenét. A DCM129 gyors és pontos hangolást és 20 programozott állomást kínál.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• CD, CD-R és CD-RW lejátszása
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Egyszerű használat
• Digitális hangolás és 20 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért
• Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz
• Kompakt kialakítás



 Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus 
hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos 
hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is 
csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a 
mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony 
frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, 
szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy 
működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer 

kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú 
hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza 
létre.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti 
iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül 
csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós 
szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló 
hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van 
iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell 
aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának 
lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer 
automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás 
közben.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer 
által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc 
zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.
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Műszaki adatok
Hangzás
• Kimeneti teljesítmény: 6 W RMS
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: Sztereó

Hangszórók
• Fő hangsugárzó: 3"-es mély/közép hangszóró, Bass 

Reflex hangsugárzó rendszer

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, 
Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző 
műsorszám keresése, Lejátszás ismétlése, 
Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típusa: Felső rész
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 

Gyorskeresés előre és visszafelé, Következő és 
előző zeneszám, Lejátszás és szünet, iPhone töltése

• Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Programhelyek: 20
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: rögzített FM huzalantenna
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet

Kényelem
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LED
• Háttérfény színe: zöld
• Háttérvilágítás

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Felhasználói 

kézikönyv, Nemzetközi garancialevél, Gyors 
telepítési útmutató, FM antenna

• Távvezérlő: 13 gombos távvezérlő

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

148 x 233 x 230 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

134 x 230 x 152 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

370 x 270 x 326 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 5,2 kg

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod 

színes kijelzővel, 5. generációs iPod, iPod classic, 1. 
generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. 
generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. 
generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, 
iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. generációs 
iPod touch, 4. generációs iPod touch

Tápellátás
• Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
•
Kiadás dátuma  

2016-06-02

Verzió: 3.0.4

12 NC: 8670 000 95532
EAN: 87 12581 66126 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Fénypontok
Szórakoztatórendszer dokkolóegységgel
30-érintkezős csatlakozóval iPod/iPhone készülékhez

http://www.philips.com

