
 

 

Philips
zestaw audiowizualny ze 
stacją dokującą

ze złączem 30-stykowym
do urządzeń iPod/iPhone

DCM129
Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Fascynacja Dźwiękiem
Słuchaj muzyki z odtwarzacza iPod w doskonałej jakości dzięki zestawowi audiowizualnemu ze stacją 

dokującą DCM129 firmy Philips. Wystarczy zadokować odtwarzacz iPod i można cieszyć się muzyką w 

ulubiony sposób. Zestaw DCM129 oferuje również szybkie i dokładne dostrajanie z możliwością 

zaprogramowania 20 stacji.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
• Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Wygodne użytkowanie
• Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Jeden pilot do zdalnego sterowania zestawem i odtwarzaczem iPod
• Kompaktowa konstrukcja



 Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w 
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień 
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym 
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na 
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego 
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne 
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego 
dźwięku nawet po ściszeniu.

System Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje 
niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system 
głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu 
kompaktowego tubą basową akustycznie 
zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co 
pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt 
to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 
System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie 
basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik 
niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika 
niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie 
basów i większą ich głębię.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia 
iPod/iPhone

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując 
jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon 
iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie 
urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu 
audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia 
słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym 
nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone 
jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki 
czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. 
Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą 
automatycznie ładuje akumulator urządzenia 
przenośnego po jego zadokowaniu.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej 
jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie 
jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle 
wygodne – wystarczy podłączyć przenośny 
odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
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Dane techniczne
Dźwięk
• Moc wyjściowa: 6 W RMS
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• System dźwięku: Stereo

Głośniki
• Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale, System Bass 

Reflex

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 

utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, 
Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, 
Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie 
wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej

• Sposób ładowania: Góra
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu, Następna/poprzednia ścieżka, 
Odtwarzanie/wstrzymanie, Ładowanie telefonu 
iPhone

• Liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji

Możliwości połączeń
• Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF
• Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm

Udogodnienia
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: LED
• Kolor podświetlenia: Zielony
• Podświetlenie

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały 
świat), Instrukcja szybkiej instalacji, Antena FM

• Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 13 przyciskami

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

148 x 233 x 230 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

134 x 230 x 152 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

370 x 270 x 326 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 5,2 kg

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod z 

kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod 
classic, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. 
generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. 
generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. 
generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod 
touch 3. generacji, iPod touch 4. generacji

Moc
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4, iPhone 4S
•
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