
 

 

Philips
Sistema micro de som 
clássico

• base para iPhone/iPod
• 100 W

DCM377
Obcecado pelo som

Descontraia com música fantástica
Desfrute de música de várias fontes com som puro e detalhado - graças a um tweeter de topo - 
neste sistema micro clássico de música da Philips. Reproduza e carregue o seu iPod/ iPhone e 
tenha uma experiência de música rica com reprodução de CD de MP3, MP3 Link e USB Directo.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Enriqueça a sua experiência sonora
• Tweeter de topo para um som detalhado e natural
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Potência de saída total RMS de 100 W

Fácil de utilizar
• Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
• Sistema RDS para informações sobre a estação e serviço de dados



 Tweeter de topo
Os tweeters de topo reproduzem frequências 
altas e médias claras que melhoram a nitidez 
geral do som que sai dos altifalantes. Graças à 

emissão da uma mistura harmoniosa de um 
som de gama larga sem distorções e 
artificialidade, eles proporcionam uma nitidez 
de voz detalhada e uma pureza de som dos 

instrumentos, compensando o som geral 
quando acompanhados por uma combinação 
de woofers.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem 
reduzir os custos, o consumo energético 
e as emissões de CO2. Como? Estes 
proporcionam uma melhoria ambiental 
significativa numa ou em várias das 
vertentes ecológicas da Philips - eficiência 
energética, embalagem, substâncias 
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e 
fiabilidade da vida útil.
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Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 50 W
• Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 

Dynamic Bass Boost, Nível de volume

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Tweeter de topo
• Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 5,25", 

Sistema de Altifalantes de Graves, Grelhas de 
altifalantes amovíveis

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, CD WMA, Unidade flash USB
• Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão 

Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, 
Repetir/um/tudo/programa, Reprodução 
Aleatória, 20 Faixas Programáveis

• Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
• Suporte de identificação ID3
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 

rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, 
Parar

• Modo de reprodução no suporte: Carregar o 
iPhone, Carregar o iPod, Avanço e retrocesso 
rápido, Menu, para cima e para baixo, Faixa 
seguinte e anterior, Reproduzir e fazer pausa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática
• RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Nome da 

estação
• Estações pré-sintonizadas: 20

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• Ligações frontais/laterais: USB 2.0
• Entrada de linha estéreo 3,5 mm: Ligação MP3
• Ligações posteriores: Entrada AUX, Antena FM, 

Altifalantes esquerdo e direito

Funcionalidades
• Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB, 

Despertador com Rádio, Alarme de iPod
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Antena FM, Folheto de garantia mundial
• Telecomando: 40 teclas com bateria de lítio
• Cabos: Cabo de entrada de linha MP3
• Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões
• Largura da unidade principal: 160 mm
• Altura da unidade principal: 242 mm
• Profundidade da unidade principal: 237 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x P): 

160 x 222 mm
• Altura do altifalante principal: 242 mm
• Largura da embalagem: 387 mm
• Altura da embalagem: 279 mm
• Profundidade da embalagem: 484 mm

Alimentação
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod classic, iPod mini, iPod 

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

•
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