
 

 

Philips
Компонентна Hi-Fi 
система

поставка за iPhone/iPod

Куполен високоговорител 
високи честоти 100 W

DCM713
Завладяващ звук

Наслаждавайте се на музика с висока вярност
Слушайте музика и зареждайте вашия iPhone/iPod с компонентната Hi-Fi система Philips. 

Първокласните тонколони с черно гланцово покритие и тяло от алуминий придават нотка на 

изисканост, а куполните високоговорители за високи честоти осигуряват детайлен и естествен 

звук.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

Обогатете своето звуково изживяване
• Обща изходна мощност 100 W RMS
• Куполна пищялка за детайлен и естествен звук
• Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски

Първокласна обработка с благородни материали
• Алуминиево тяло за качествен вид и звук
• Тонколони в черен силен гланц за първокласен вид и звук



 

DCM713/12
аларма, iPod аларма •
Звук
• Подобрение на звука: регулиране на високи и 
ниски честоти, усилване

• Изходна мощност: 2 x 50 W RMS

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 5" 
високоговорител за ниски честоти, куполен 
високоговорител за високи честоти

• Подобрен високоговорител: подвижни мрежи 
на високоговорителите

• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

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/разбъркване/програмиране

• Други: Поддръжка на ID3 тагове
• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

• Режими на възпроизвеждане от докинг 
системата: бързо напред и назад, следваща и 
предишна песен, изпълнение и пауза

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• RDS: тип на програмата, име на станцията, 
настройка на RDS часовника

• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Удобство
• Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB 

• Тип устройство за зареждане: моторизирано, 
чекмедже

• Часовник: на основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Подобрения на дисплея: DIM режим
• Тип на дисплея: VFD дисплей
• Зарядно устройство: iPhone, iPod

Аксесоари
• Кабели/свързване: захранващ кабел
• Дистанционно управление: 40-бутонно с 
литиева батерия

• Други: FM антена, Ръководство за бързо 
инсталиране

• Ръководство за потребителя: многоезично

Размери
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

160 x 231 мм
• Височина на основния високоговорител: 

255 мм
• Дълбочина на главния блок: 247 мм
• Височина на главния блок: 98 мм
• Ширина на главния блок: 277 мм
• Дълбочина на опаковката: 325 мм
• Височина на опаковката: 430 мм
• Ширина на опаковката: 410 мм

Мощност
• Електрозахранване: 220 - 240 V
• Електрозахранване: 50 Hz

Зелено
• Икономичен режим на готовност: 1 W

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

nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, 
iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то 
поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то 
поколение

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