
 

 

Philips
Докинг система за 
забавления

DCM250
Дайте воля на своята музика с превъзходен звук
от iPhone, iPod, USB, CD и радио
Освободете вашата музика от iPhone/iPod и й се насладете с превъзходния звук от Philips 

DCM250. Със стилен дизайн и модерно покритие тип "металик", елегантната система притежава 

интелигентни функции и може да се похвали с цели 30 W ефективна номинална мощност за 

наистина динамичен звук.

Вашата пълна музикална система
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• Слушайте и зареждайте своя iPhone/iPod
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• Дигитална настройка и зададени станции

Усещане за богат и чист звук
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Обща мощност 30 W RMS (2 x 15 W)

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Стилен настолен дизайн с висококачествен металически лицев панел
• Елегантен дизайн със свръхтънко CD гнездо
• Качествено дистанционно управление за удобство



 Възпроизвеждане/зареждане - iPhone/
iPod

Радвайте се на своята любима MP3 музика, 
докато зареждате своя iPod! Поставката ви 
позволява да свързвате своя iPod директно 
към докинг системата за забавления, така че 
да слушате любимата си музика с 

превъзходен звук. Освен това тя зарежда 
вашия iPod, докато свири, така че да 
слушате музика, без да се притеснявате от 
изтощаването на батерията на вашия iPod. 
Използвайте дистанционното за навигация, 
избирайте и възпроизвеждайте музиката, 
съхранена на вашия iPod. Докинг системата 
за забавления зарежда вашия iPod, докато е 
в нея.

USB Direct за лесна MP3 музика

USB Direct за лесно възпроизвеждане на 
MP3 музика
DCM250/12

Акценти
Докинг система за забавления
  



Дата на издаване  
2012-03-26

Версия: 1.0.6

12 NC: 8670 000 50131
EAN: 87 12581 46737 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod с 
цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, 
"Изпълнение" и "Пауза", Следваща и предишна 
мелодия, Бързо пренавиване напред и назад

• Тип устройство за зареждане: моторизиран, 
Слот

• Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-
CD, CD, CD-R, CD-RW

• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Повторно изпълнение, Разбъркано 
възпроизвеждане

• програмируеми песни: 20

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 15 W
• Звукова система: Стерео
• Типове високоговорители: Система 
басрефлексни високоговорители

• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите

• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM, MW
• Предварително настроени станции: 40
• Автоматична цифрова настройка
• RDS: Име на станцията
• Антена: FM антена

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Допълнителен вход (AUX)
• Слушалка: 3,5 мм

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Фоново осветление
• Дистанционно управление: 
Многофункционално

• Аларми: Радиобудилник, Таймер за заспиване
• Часовник/версия: Цифров

Мощност
• Мрежово захранване

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Дистанционно 
управление, 3,5 мм стерео входен кабел, Кабел 
за компонентно видео, Гаранционен 
сертификат, Листовка с гаранция за цял свят

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

390 x 140,5 x 200,5 мм
•
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