
 

 

„Philips“
Muzikos mikrosistema

su 30 kontaktų jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
CD, MP3-CD, USB, FM
120 W, bosų spinduolis

DCM3020
Sodrus ir galingas garsas

Sužavėti garsų
Užpildykite namus muzika iš savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“. Leiskite moderniai „Philips“ 
muzikos mikrosistemai išlaisvinti jūsų muziką tiksliu atkūrimu ir galingais „wOOx“ technologijos 
žemaisiais dažniais. Tiesiog įstatykite savo įrenginį į stotelę, net jei jis įdėtas į apsauginį dėklą.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Naudokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• wOOx™ garsiakalbių technologija giliems ir galingiems žemiesiems dažniams
• Aukštų tonų stiprintuvas detaliam ir natūraliam garsui
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• 120 W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti
• Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
• Radijo duomenų sistema stoties informacijai ir duomenų perdavimo paslaugoms
• Universalus nuotolinio valdymo pultas, skirtas jūsų sistemai ir „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ 
įrenginiams



 Grokite ir įkraukite „iPod/iPhone/iPad“

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“! Stotelė 
leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai 
prie „Philips“ sistemos, todėl galite klausytis 
mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Be to, 
grojant yra įkraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“ / 
„iPad“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika 
ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo 
baterijos išsikraus. Sistema automatiškai 
įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra 
prijungtas.

„wOOx™“ technologija
„wOOx“ technologija yra revoliucinė 
garsiakalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir 
pajausti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni 
nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios 
garsiakalbių tvarkyklės veikia harmoningai su 
„wOOx“ žemųjų dažnių spinduliuotuvu, o 
tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių 
siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų perėjimą 
nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. 
Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška 
sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir 
tikslius žemuosius dažnius be regimų 
iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir 
dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą 
garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina muzikos 
poveikį.

Aukštų tonų stiprintuvas
Aukštų tonų stiprintuvas atkuria aiškius 
aukštus ir vidutinius dažnius, kurie patobulina 

bendrą garsiakalbių garso aiškumą. Perteikiant 
harmoningą neiškreipto ir bespalvio garso 
derinį, aukštų tonų stiprintuvas siūlo didesnį 
balso aiškumą, instrumentų tyrumą ir 
natūralius tonus – balansą tarp garso kokybės 
ir žemų dažnių garsiakalbių.

„USB Direct“

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, 
paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie 
„Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų 
skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš 
„Philips“ įrenginio.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš 
anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir 
„Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių 
muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas 
režimas naudoja grafinio suvienodinimo 
technologiją, kuri automatiškai suderina garso 
balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto 
muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, 
skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis 
muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir 
derinant grojamos muzikos tipą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika 
galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų 
dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – 
nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko 
paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai 
dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip 
nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų 
dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat 
garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 
turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad 
galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos 
kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ 
naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums 
reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie 
garso sistemos.
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Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 60 W
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, 

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Garsumas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: Aukštų tonų stiprintuvas
• Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis, „wOOx“ žemųjų 

dažnių skleistuvas

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB atmintinė
• Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/visas/

programas, Maišyti grojimą, 20 programuojamų 
takelių, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio 
takelio paieška

• Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
• ID3-tag palaikymas
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, 
Stabdyti

• Lopšio atkūrimo režimas: „iPod“ įkrovimas, 
„iPhone“ įkrovimas, „iPad“ įkrovimas, Greitai 
pirmyn ir atgal, Kitas / ankstesnis takelis, Groti ir 
sustabdyti, Meniu, aukštyn ir žemyn

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
• RDS: Programos tipas, Stoties pavadinimas, Radijo 

tekstas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20

Prijungimo galimybė
• USB: USB jungtis
• Ausinės: 3,5 mm
• 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: MP3 

sąsaja
• Galinė jungtis: AUX įvestis, FM antena, Kairysis ir 

dešinysis garsiakalbiai

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB 

žadintuvas, „iPod“ žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Ekrano tipas: VFD ekranas

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, FM antena, 

Tarptautinės garantijos lapas
• Kabeliai: MP3 linijos laidas
• Vartotojo vadovas: 16 kalbų
• Greitos pradžios vadovas: anglų, vokiečių, olandų, 

prancūzų, ispanų, italų
• Nuotolinis valdymas

Matmenys
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 

139 x 304 x 230 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

230 x 141 x 230 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

512 x 346 x 276 mm
• Bendras svoris: 8,6 kg
• Grynas svoris: 7,3 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod nano” (1-oji karta), „iPod 

nano” (2-oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod 
nano” (4-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod 
nano” (6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch” (2-
oji karta), „iPod touch” (3-ioji karta), „iPod Touch“ 
(4-oji karta), „iPod” (5-oji karta), „iPod” (6-oji 
karta)

„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad“
•

DCM3020/12

Specifikacijos
Muzikos mikrosistema
su 30 kontaktų jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, CD, MP3-CD, USB, FM, 120 W, bosų spinduolis

http://www.philips.com

