
 

 

Philips
sistem de divertisment cu 
staţie de andocare

cu conector cu 30 de pini
pentru iPod/iPhone

DCM129
Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

Obsedat de sunet
Bucuraţi-vă de muzica de pe iPod la o calitate audio superbă cu sistemul de divertisment cu staţie 
de andocare DCM129 de la Philips. Conectaţi iPod-ul şi bucuraţi-vă de muzica preferată. DCM129 
oferă, de asemenea, o sincronizare rapidă şi precisă prin cele 20 de posturi presetate.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Utilizaţi și încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
• Redaţi CD-uri, CD-R și CD-RW
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Ușor de utilizat
• Reglare digitală cu 20 de presetări pentru mai mult confort
• O singură telecomandă, pentru sistem și iPod
• Design compact



 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas 
puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni 
mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-
un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, 
pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. 
Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu 
mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. 
iPod/iPhone

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone! Staţia vă permite 
conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul 
cu staţie de andocare pentru a putea asculta muzica 
preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta 
încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, 
astfel încât să vă puteţi bucura de muzică și să nu 
trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei 
dispozitivului portabil. Sistemul cu staţie de andocare 
vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce 
este andocat.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea 
directă a materialelor MP3 de pe playerele media 
portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. 
preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de 
sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea 
extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi 
este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.
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Specificaţii
Sunet
• Putere de ieșire: 6 W RMS
• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Sistem audio: Stereo

Difuzoare
• Difuzor principal: Woofer de 3", Sistem de boxe 

Bass Reflex

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare piesă/integrală/program, Derulare 
înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/
anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie

• Tip încărcător: Tabel de pagini
• Mod de redare din suport: Încărcare iPod, Repede 

înainte și înapoi, Melodia următoare și anterioară, 
Redare și Pauză, Încărcare iPhone

• melodii programabile: 20

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată

Conectivitate
• Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm

Confort
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: LED
• Culoare iluminare din spate: Verde
• Iluminare din spate

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Manual de 

utilizare, Certificat de garanţie internaţională, Ghid 
de instalare rapidă, Antenă FM

• Telecomandă: Telecomandă cu 13 taste

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 148 x 233 x 230 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

134 x 230 x 152 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

370 x 270 x 326 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 5,2 kg

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod cu 

afișaj color, iPod a 5-a generaţie, iPod clasic, iPod 
nano prima generaţie, iPod nano a 2-a generaţie, 
iPod nano a 3-a generaţie, iPod nano a 4-a 
generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, iPod nano a 6-
a generaţie, iPod touch, iPod touch a 2-a generaţie, 
iPod touch a 3-a generaţie, iPod touch a 4-a 
generaţie

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
•
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