
 

 

Philips
Classic mikro 
hangrendszer

• iPod/iPhone dokkolóegység
• 60 W

DCM3100
Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A hangzás bűvöletében
Élvezze a hamisítatlan, részletgazdag zenét a Philips Classic mikro rendszerrel. Játsszon le 
zenét és egyúttal töltse iPod/ iPhone készülékét, élvezze a páratlan zenei élményt az MP3-
CD lejátszással, MP3 Link, valamint USB Direct csatlakozással.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
• 60 W RMS maximális teljesítmény

Egyszerű használat
• Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
• Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások



 iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

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 iPod/iPhone 
lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia 
hordozható lejátszója akkumulátorának 
lemerülése miatt. A dokkolós 
szórakoztatórendszer automatikusan tölti 
hordozható készülékét dokkolás közben.

Magas/mély hangok szabályozása
A magas- és mélyhang-szabályozás egy 
hangszínszabályozó funkció, amely az 

audiorendszerben a magas és a mély 
frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A 
magashang-szabályozás specifikusan a zene 
magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a 
mélyhang-szabályozás az alacsony hangok 
szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé 
mutató nyilak segítségével kényelmesen 
erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a 
magasabb hangokat, illetve meghagyhatja 
azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A 
magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy 
ízlése szerint hallgassa a zenét.
DCM3100/12

Fénypontok
Classic mikro hangrendszer
iPod/iPhone dokkolóegység 60 W
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• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 60 W
• Hangzásjavítás: Magas/mély hangok szabályozása, 

Fiziológiai hangerő

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Mylar magassugárzó
• Fő hangszóró: Kétutas, Bass Reflex hangsugárzó 

rendszer, Levehető hangszórórácsok, 4,5"-es 
mélynyomó

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/

visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, 
Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű 
lejátszás, 20 programozható műsorszám

• Betöltő típusa: Motoros, Tálca
• ID3-tag támogatás
• Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, 

Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, 
iPod töltése, Gyorskeresés előre és visszafelé, 
Menü, fel és le gomb, Következő és előző 
zeneszám, Lejátszás és szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• RDS: Programtípus, Rádiótext, Állomásnév
• Programozott állomások: 20

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0
• 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: MP3 Link
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, FM antenna, 

Bal és jobb oldali hangsugárzók

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, 

Rádiós ébresztés, iPod ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Eco készenléti állapot: maximum 0,5 W-nak 

megfelelő
• Javaslatok: DIM üzemmód

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, FM antenna, Nemzetközi garancialevél
• Távvezérlő: 31-gombos
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek
• Főegység szélessége: 160 mm
• Főegység magassága: 244 mm
• Főegység mélysége: 216,4 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 160 x 210,5 mm
• Fő hangszóró magassága: 244 mm
• Csomag szélessége: 606 mm
• Csomag magassága: 298 mm
• Csomag mélysége: 246 mm
• Bruttó tömeg: 7,75 kg
• Nettó tömeg: 6,61 kg

Tápellátás
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod classic, mini iPod, iPod touch, 

2. generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch 
8/16/32 GB, 3. generációs iPod touch, 4. generációs 
iPod touch, 5. generációs iPod, 1. generációs iPod 
nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod 
nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod 
nano, 6. generációs iPod nano

•
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