
 

 

Philips
underholdningssystem 
med dokkingstasjon

med 30-pinners kontakt
for iPod/iPhone

DCM129
Slapp av med fin musikk

Lidenskap for lyd
Nyt iPod-musikken med utmerket lydkvalitet med Philips DCM129-underholdningssystem 
med dokkingstasjon. Du dokker bare iPod og hører på musikken slik du vil. DCM129 tilbyr 
også rask og nøyaktig tuning via de 20 forhåndsinnstilte stasjonene.

Nyt musikk fra flere kilder
• Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
• Spill CD, CD-R og CD-RW
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

En rikere lydopplevelse
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Lett å bruke
• Digitalsøking med 20 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
• Én fjernkontroll for systemet og iPoden
• Kompakt design



 dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode 
lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I 
tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig 
høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk 
justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av 
de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet 
fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen 
slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I 
kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker 
systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon 
av dyp bass.

Spill av og lad iPod/iPhone

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du 
lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du 
koble den bærbare enheten direkte til 
underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at 
du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. 
Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller 
sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre 
deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir 
tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon 
lader automatisk den bærbare enheten når den står i 
dokkingstasjonen.

MP3-kobling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold 
fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra 
lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også 
utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble 
den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
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Spesifikasjoner
Lyd
• Utgangseffekt: 6 W RMS
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Lydsystem: Stereo

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 3" woofer, Bassrefleks-

høyttalersystem

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, 

Gjenta/en/alle/program, Hurtig forover/bakover, 
Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-
avspilling

• Plateilegg: topp
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Hurtig 

forover og bakover, Neste og forrige spor, Play og 
pause, Lader iPhone

• Programmerbare spor: 20

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter
• Andre tilkoblinger: Avstemt FM-piskantenne
• Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang

Anvendelighet
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: LED
• Bakbelysningsfarge: Grønn
• Bakbelysning

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Brukerhåndbok, 

Verdensomfattende garantihefte, 
Hurtiginstallasjonsguide, FM-antenne

• Fjernkontroll: 13-tasters fjernkontroll

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 

148 x 233 x 230 millimeter
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

134 x 230 x 152 millimeter
• Emballasjemål (B x H x D): 

370 x 270 x 326 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 5,2 kg

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod, iPod 
classic, Førstegenerasjons iPod nano, 
Andregenerasjons iPod nano, Tredjegenerasjons 
iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons 
iPod nano, iPod touch, Andregenerasjons iPod 
touch, Tredjegenerasjons iPod touch, 
Fjerdegenerasjons iPod touch

Drift
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

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

iPhone 4, iPhone 4S
•
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