
 

 

Philips
Dokovací zábavný systém

DCM250
Úplná voľnosť pre vašu hudbu s vynikajúcim zvukom
z iPhone, iPod, USB, CD a rádia
Osloboďte hudbu zo zariadenia iPhone/prehrávača iPod a vychutnajte si dokonalý zvuk na systéme 

Philips DCM250. Tento elegantný systém v štýlovom dizajne s trendovým kovovým vyhotovením je 

vybavený inteligentnými funkciami a skrýva v sebe celkový výkon 30 W RMS pre skutočne dynamický 

zvuk.

Váš dokonalý hudobný systém
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPhone/iPod
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Digitálne ladenie s prednastavením

Bohaté a čisté zážitky zo zvuku
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Celkový výstupný výkon 30 W RMS (2 x 15 W)

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Štýlový stolový dizajn s predným panelom so špičkovou kovovou úpravou
• Elegantný dizajn s vynikajúco tenkým priečinkom na CD
• Vysokokvalitné diaľkové ovládanie pre pohodlné používanie



 Prehrávajte a nabíjajte svoj iPhone/iPod

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok 
umožňuje pripojenie vášho prenosného 
zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému 
systému, takže môžete počúvať obľúbenú 
hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas 

prehrávania sa prehrávač iPhone/iPod nabije, 
takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte 
mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je 
prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný 
systém automaticky nabije jeho batériu.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie 
hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si 
môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri 
dostupnosti väčšieho množstva digitálnej 
hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.
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Kompatibilné s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s 

farebným displejom, iPod 5. generácie

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia 

iPhone, Nabíjanie iPod, Prehrať a pozastaviť, Ďalšia 
a predchádzajúca skladba, Rýchlo dopredu a 
dozadu

• Typ zásobníka: Motorizovaná, Priečinok
• Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-

R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Programovateľné stopy: 20

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x15 W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM, MW

• Predvolené stanice: 40
• Automatické digitálne ladenie
• RDS: Názov stanice
• Anténa: FM anténa

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Vstup Aux
• Slúchadlo: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný
• Budíky: Rádiobudík, Časovač vypnutia
• Hodiny/Verzia: Digitálny

Príkon
• Napájanie zo siete

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, 
Diaľkové ovládanie, Kábel pre 3,5 mm stereo 
vstup, Komponentný videokábel, Potvrdenie 
záruky, Záručný list pre celosvetovú záruku

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

390 x 140,5 x 200,5 mm
•
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