
 

 

Philips
Szórakoztatórendszer 
dokkolóegységgel

DCM250
Szabadítsa fel zenéit kiváló hangzással

iPhone, iPod, USB, CD és rádió forrásokból
Élvezze iPhone/iPod zenéit a Philips DCM250 készülék kiváló hangjellemzőivel. Elegáns 
kivitelezés, divatos fémes bevonattal, számos intelligens funkciót rejtő lapos rendszer, és 
30 wattos RMS-teljesítmény a dinamikus hangzás érdekében.

Az Ön komplett zenei rendszere
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• Játsszon le zenét, és töltse iPhone/iPod készülékét
• USB Direct MP3 formátumú zene lejátszásához
• Digitális hangolás, tárolt állomások

Tiszta és részletgazdag hangzás
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• 30 W RMS összteljesítmény (2x15 W)

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Elegáns asztali kivitel csúcskategóriás fém előlappal
• Elegáns külső és szupervékony CD-nyílás
• Kiváló minőségű távvezérlő a kényelmes használat érdekében



 Játsszon le zenét, és töltse iPhone/iPod 
készülékét

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben 
tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül 
csatlakoztathatja hordozható készülékét a 
dokkolós szórakoztatórendszerhez, így 
kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. 

Lejátszás közben lehetősége van iPhone/iPod 
lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia 
hordozható lejátszója akkumulátorának 
megfelelő töltöttségéért. A dokkolós 
szórakoztatórendszer automatikusan tölti 
hordozható készülékét dokkolás közben.

USB Direct MP3 formátumú zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának 
köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a 
megnövelt mennyiségű digitális zene által 
nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített 
USB Direct csatlakozón keresztül.
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iPhone kompatibilitás
• Kompatibilis: iPhone, iPhone 3G

iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod 

színes kijelzővel, 5. generációs iPod

Hanglejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: Az iPhone 

töltése, iPod töltése, Lejátszás és szünet, 
Következő és előző zeneszám, Gyorskeresés előre 
és hátra

• Betöltő típus: Motoros, Nyílás
• Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, 

CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, 

Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás 
ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

• Programozható műsorszámok: 20

Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2x15 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangszóró típusok: Bass Reflex hangszórórendszer
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM, MW

• Programozott állomások: 40
• Automatikus digitális hangolás: Van
• RDS: Állomásnév
• Antenna: FM antenna

Csatlakoztathatóság
• USB: USB-gazdaport
• Aux be: Van
• Fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérvilágítás: Van
• Távvezérlő: Többfunkciós
• Ébresztők: Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló
• Óra/Verzió: Digitális

Kapcsoló
• Tápellátás: Van

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Távvezérlő, 3,5 mm-
es sztereó bemenet, Komponens videokábel, 
Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

390 x 140,5 x 200,5 mm
•
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