
 

 

Philips
Класическа микро 
озвучителна система

• Поставка за iPod/iPhone
• 60 W

DCM3120
Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук
Наслаждавайте се на музиката с чист, детайлен звук с музикалната микросистема Philips 
DCM3120/12 Classic. Слушайте и зареждайте своя iPod/ iPhone и се радвайте на богато 
музикално изживяване с възпроизвеждането на MP3-CD, с MP3 Link и USB Direct.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Касетен дек с автостоп

Обогатете своето звуково изживяване
• Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски
• Максимална изходна мощност 60W RMS

Лесна употреба
• Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
• Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни



 Слушайте и зареждайте вашия iPod/
iPhone

Наслаждавайте се на любимата си MP3 
музика, докато зареждате вашия iPod/
iPhone! Поставката ви позволява да 
свържете вашето портативно устройство 

директно с докинг системата за забавления, 
за да слушате любимата си музика с 
превъзходен звук. Освен това тя зарежда 
вашия iPod/iPhone докато свири, за да 
слушате музика без притеснения, че 
батерията на портативния ви плейър ще се 
изтощи. Докинг системата за забавления 
автоматично зарежда портативното 
устройство, докато то е в нея.

Регулиране на високи и ниски честоти
Регулирането на високите и ниски честоти 
са функции на еквалайзера, които 
управляват нивата на високите и ниски 

честоти на вашето аудио. Регулират се 
отделно усилването на високите тонове в 
музиката и нивото на усилване на ниските 
тонове. Като използва бутоните за 
движение нагоре и надолу, потребителят 
може удобно да наблегне повече или по-
малко на ниските и високи тонове, или да ги 
остави равни, за да възпроизведе музиката 
според оригиналните настройки на 
записа.Регулирането на високите и ниски 
честоти ви дава възможност да слушате 
музиката си както желаете.
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Звук
• Максимална изходна мощност (RMS): 60 W
• Подобрение на звука: Регулиране на високи и 
ниски честоти, Усилване

Високоговорители
• Типове високоговорители: Миларови 
високоговорители за високи честоти

• Основен високоговорител: Двулентов, Система 
басрефлексни високоговорители, Подвижни 
мрежи на високоговорителите, 4,5" 
високоговорител за ниски честоти

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Повторение на една/всички/програма, 
Разбъркано възпроизвеждане, 20 
програмируеми песни

• Тип устройство за зареждане: моторизирано, 
Чекмедже

• Поддръжка на ID3 тагове
• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, 
Стоп

• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, Бързо 
напред и назад, Меню, нагоре и надолу, 
Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и 
"Пауза"

• технология на касетния дек: Механичен
• Режими на възпроизвеждане на касета: 
Електронно управление на скоростта

Аудиозапис
• Носители за запис: Лента
• Подобрение на записа на лента: автоматично 
ниво на запис, Записване със синхронизиран 
старт на CD, Запис с едно докосване

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Име на 
станцията

• Предварително настроени станции: 20

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
• 3,5 мм стерео вход: MP3 Link
• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), 

FM антена, Ляв и десен високоговорител

Удобство
• Аларми: CD аларма, USB аларма, 
Радиобудилник, iPod аларма

• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: VFD дисплей
• Икономичен режим на готовност: По-малко 
или равно на 0,5 W

• Индикации: DIM режим

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, FM 
антена, Листовка с гаранция за цял свят

• Дистанционно управление: 31-бутонно с 
батерия тип AAA

• Кабели: Кабел за линеен вход - MP3
• Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери
• Ширина на главния блок: 160 мм
• Височина на главния блок: 244 мм
• Дълбочина на главния блок: 216,4 мм
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

160 x 210,5 мм
• Височина на основния високоговорител: 

244 мм
• Ширина на опаковката: 606 мм
• Височина на опаковката: 298 мм
• Дълбочина на опаковката: 246 мм
• Бруто тегло: 8,1 кг
• Нето тегло: 6,96 кг

Power
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod classic, iPod mini, iPod touch, 

iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-ро 
поколение 8/16/32 GB, iPod touch 3-то 
поколение, iPod touch 4-то поколение, iPod 5-то 
поколение, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 
2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod 
nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, 
iPod nano 6-то поколение
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