Philips
Mikrowieża Classic

• Podstawka dokująca urządzeń
iPod/iPhone
• 60 W

DCM3120

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce
Fascynacja Dźwiękiem
Ciesz się czystym, szczegółowym brzmieniem muzyki dzięki mikrowieży Philips DCM3120/12 Classic.
Umożliwia ona ładowanie urządzeń iPod/iPhone i odtwarzanie ich zawartości. Zapewnia bogate
wrażenia dźwiękowe dzięki możliwości odtwarzania płyt MP3-CD oraz korzystania ze złącz MP3 Link i
USB Direct.
Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• Magnetofon kasetowy z automatycznym zatrzymywaniem
Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Łatwe regulowanie ustawień wysokich i niskich tonów
• Maksymalna moc 60 W (RMS)
Łatwa obsługa
• Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
• System przesyłania serwisów i informacji przez RDS
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Zalety
Odtwarzanie i ładowanie urządzenia
iPod/iPhone

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3,
ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub
telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia
podłączanie urządzenia przenośnego

bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze
stacją dokującą, co umożliwia słuchanie
ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem.
Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest
ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki
czemu nie trzeba martwić się o jego
rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją
dokującą automatycznie ładuje akumulator
urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.
Regulacja tonów wysokich i niskich
Regulacja wysokich i niskich tonów to funkcje
korektora, które regulują poziom dźwięku o
wysokiej i niskiej częstotliwości w systemie

audio. Konkretnie, regulacja wysokich tonów
steruje wzmocnieniem wysokich tonów, a
regulacja niskich tonów — poziomem
wzmocnienia niskich tonów. Naciskając
przyciski regulacji w górę i w dół, słuchacz
może z łatwością uwydatnić tony wysokie i
niskie, albo pozostawić ustawienia wysokich i
niskich tonów bez zmian w stosunku do
oryginalnych ustawień oryginału. Regulacja
wysokich i niskich tonów pozwala słuchać
muzyki tak, jak się lubi.

DCM3120/12

Mikrowieża Classic

Podstawka dokująca urządzeń iPod/iPhone 60 W

Dane techniczne
Dźwięk

• Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 60 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów
wysokich i niskich, Głośność

• Złącza z przodu/z boku: USB 2.0
• Wejście liniowe stereo 3,5 mm: MP3 Link
• Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Antena FM, Lewe i
prawe głośniki

Głośniki

Udogodnienia

• Typy głośników: Mylarowy głośnik wysokotonowy
• Główny głośnik: 2-drożny, System Bass Reflex,
Odłączane osłony głośników, Głośnik niskotonowy
4,5"

Odtwarzanie dźwięku

• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do
przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed.
ścieżki, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty,
Odtwarzanie w kolejności losowej,
Programowanie 20 utworów
• Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada
• Obsługa znaczników ID3
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie
przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/
wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie
zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne,
Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce:
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie
odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie do przodu/
do tyłu, Menu, w górę i w dół, Następna/
poprzednia ścieżka, Odtwarzanie/wstrzymanie
• Technologia magnetofonów kasetowych:
Mechaniczna
• Tryby odtwarzania kasety: Elektroniczna regulacja
prędkości

Nagrywanie dźwięku

• Nośnik nagrywania: Taśma
• Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie:
automatyczny poziom nagrywania,
Zsynchronizowane nagrywanie z CD, Nagrywanie
jednym przyciskiem

Tuner/Odbiór/Transmisja

• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny
zapis stacji
• RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Nazwa stacji
• Pamięć stacji: 20

Możliwości połączeń

• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD,
budzenie z urządzenia USB, Budzenie radiem,
Budzenie z odtwarzacza iPod
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
• Pobór mocy w trybie gotowości Eco: Maksymalnie
0,5 W
• Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Akcesoria

• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy,
Antena FM, Broszura gwarancyjna (cały świat)
• Pilot zdalnego sterowania: 31 przycisków, bateria
AAA
• Przewody: Przewód liniowy MP3
• Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Szerokość jednostki centralnej: 160 mm
Wysokość jednostki centralnej: 244 mm
Głębokość jednostki centralnej: 216,4 mm
Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.):
160 x 210,5 mm
Wysokość głośnika głównego: 244 mm
Szerokość opakowania: 606 mm
Wysokość opakowania: 298 mm
Głębokość opakowania: 246 mm
Waga brutto: 8,1 kg
Waga netto: 6,96 kg

Moc

• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

Zgodność z telefonami iPhone

• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone
4, iPhone 4S

Zgodność z odtwarzaczami iPod

• Zgodność z: iPod classic, iPod mini, iPod touch,
iPod touch 2. generacji, iPod touch 2. generacji 8/
16/32 GB, iPod touch 3. generacji, iPod touch 4.
generacji, iPod 5. generacji, iPod nano 1. generacji,
iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod
nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano
6. generacji
•

• Słuchawki: 3,5 mm
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