
 

 

Philips
sistema de base para 
entretenimento

com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone

DCM129
Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som
Experimente a magnífica qualidade de som da música do seu iPod com o sistema de base para 

entretenimento DCM129 da Philips. Basta colocar o iPod na base e desfrutar da música da forma que 

mais gosta. O DCM129 oferece também uma sintonização rápida e precisa através das suas 20 estações 

programadas.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
• Reproduz CD, CD-R e CD-RW
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Enriqueça a sua experiência sonora
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Fácil de usar
• Sintonização digital de 20 estações programadas para maior comodidade
• Um só telecomando para o sistema e o iPod
• Design compacto



 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona 
uma experiência dos sons graves profunda a partir 
de um sistema de altifalantes compacto. Difere de 
um sistema de altifalantes convencional devido à 
adição de um tubo de graves alinhado acusticamente 
com o woofer para optimizar o desempenho das 
frequências baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor distorção. O 
sistema funciona através da ressonância da massa de 
ar no tubo de graves para vibrar como um woofer 
convencional. Combinado com a resposta do 
woofer, o sistema expande todos os sons das baixas 

frequências para criar toda uma nova dimensão de 
graves profundos.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto 
carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar 
o dispositivo portátil directamente ao Sistema de 
base para entretenimento, para que possa ouvir a sua 
música favorita com som excelente. Além disso, 
também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, 
pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se 
preocupar com a duração da bateria do dispositivo 
portátil. O Sistema de base para entretenimento 
carrega automaticamente o seu dispositivo portátil 
enquanto se encontrar na base.

Ligação MP3

A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua 
música favorita na qualidade de som superior 
proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 
é também bastante prática, já que apenas necessita 
de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de 
áudio.
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Especificações
Som
• Potência de saída: 6 W RMS
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
• Sistema de som: Estéreo

Altifalantes
• Altifalante Principal: Woofer de 3", Sistema de 

Altifalantes de Graves

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reprodução de discos: 20 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas 
Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, 
Reprodução Aleatória

• Tipo de Carregamento: Topo
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, 

Avanço e retrocesso rápido, Faixa seguinte e 
anterior, Reproduzir e fazer pausa, Carregar o 
iPhone

• Faixas Programáveis: 20

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática

Conectividade
• Outras ligações: Antena flexível fixa FM
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

Funcionalidades
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: LED
• Cor da retroiluminação: Verde
• Retroiluminação

Acessórios
• Acessórios incluídos: Telecomando, Manual do 

utilizador, Folheto de garantia mundial, Manual de 
instalação rápida, Antena FM

• Telecomando: Telecomando com 13 teclas

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

148 x 233 x 230 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

134 x 230 x 152 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

370 x 270 x 326 mm
• Peso incl. embalagem: 5,2 kg

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

com visor a cores, iPod de 5ª geração, iPod classic, 
iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, 
iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4ª geração, 
iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, 
iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch 
de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração

Alimentação
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
•

Data de publicação  
2016-06-19

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 000 95532
EAN: 08 71258 16612 67

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com

Destaques
Sistema de base para entretenimento
com conector de 30 pinos para iPod/iPhone

http://www.philips.com

