
 

 

Philips
Klassiskt mikroljudsystem

Docka för iPod/iPhone
60W

DCM3100
Slappna av med fantastisk musik

Besatt av ljud
Spela upp musik med rent, detaljrikt ljud på Philips Classic mikrosystem. Spela musik, ladda 
din iPod/iPhone och få en mäktig musikupplevelse med MP3-CD-uppspelning, MP3 Link 
och USB Direct.

Lyssna på musik från olika källor
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

Berika din ljudupplevelse
• Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
• Högsta effekt 60 W RMS

Lättanvänd
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
• Radio Data System för stationsinformation och annan service



 Spela musik och ladda din iPod/iPhone

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du 
laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du 
ansluta den bärbara enheten direkt till 
dockningssystemet för underhållning så att du 
kan lyssna på din favoritmusik med suveränt 

ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under 
uppspelningen så att du kan lyssna på musik 
och behöver inte oroa dig för att batteriet till 
den bärbara spelaren ska ta slut. 
Dockningssystemet för underhållning laddar 
den bärbara enheten när den är dockad.

Diskant- och baskontroll
Diskant- och baskontroll är equalizer-
funktioner för att kontrollera höga och låga 
frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten 
reglerar du förstärkningen av höga toner i 
musiken medan basen kontrollerar de låga 
tonerna. Med upp- och nedknapparna är det 
lätt att fokusera mer på de låga eller höga 

tonerna. Om du låter diskant- och 
baskontrollen vara orörd kan du spela upp 
musik så som den spelades in. Diskant- och 
baskontrollerna gör att du får musiken så som 
du vill ha den.
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Ljud
• Högsta uteffekt (RMS): 60W
• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll, 

Loudness

Högtalare
• Högtalartyper: Mylar-tweeter
• Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, 

Löstagbara högtalargaller, 4,5-tums woofer

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera/en/alla/
program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 
20 spår

• Typ av laddare: Motoriserad, Släde
• ID3 Tag Support
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 

Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, 
Laddning av iPod, Snabbspolning framåt och bakåt, 
Meny, upp och ned, Nästa och föregående spår, 
Spela upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• Mottagarförbättringar: Autospara
• RDS: Programtyp, Radio-text, Stationsnamn
• Kanalförinställningar: 20

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
• 3,5 mm stereoanslutning: MP3 Link
• Anslutningar bak: AUX-ingång, FM-antenn, Vänster 

och höger högtalare

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, USB-larm, Radiolarm/

radioväckning, iPod-larm
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: VFD-display
• Eco Power-standbyläge: Högst 0,5 W
• Indikationer: DIM-läge

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn, 

Garantisedel för hela världen
• Fjärrkontroll: 31 knappar
• Bruksanvisning: 16 språk

Mått
• Huvudenhet, bredd: 160 mm
• Huvudenhet, höjd: 244 mm
• Huvudenhet, djup: 216,4 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 160 x 210,5 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 244 mm
• Paketbredd: 606 mm
• Paketbredd: 298 mm
• Pakethöjd: 246 mm
• Bruttovikt: 7,75 kg
• Nettovikt: 6,61 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Classic, iPod Mini, iPod 

Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 
2:a gen. 8/16/32 GB, iPod touch, 3:e generationen, 
iPod touch, 4:e generationen, iPod, 5:e 
generationen, iPod nano, 1: generationen, iPod 
nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e 
generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod 
nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e 
generationen
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