
 

 

Philips
Komponentní Hi-Fi systém

dok pro iPhone/iPod
Kuželový výškový reproduktor 
100 W

DCM713
Posedlost zvukem

Vychutnejte si hudbu Hi-Fi
Přehrávejte hudbu a nabíjejte svůj iPhone/iPod pomocí komponentního Hi-Fi systému 
Philips. Prvotřídní reproduktory v černém vysoce lesklém provedení dodávají dotek 
noblesy a kuželové výškové reproduktory poskytují podrobný a přirozený zvuk.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Přehrávejte a nabíjejte současně iPhone s iPodem
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Celkový výstupní výkon 100 W RMS
• Kuželový výškový reproduktor pro podrobný a přirozený zvuk
• Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů

Prvotřídní povrchová úprava ušlechtilými materiály
• Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně
• Černé vysoce lesklé reproduktory s prvotřídním vzhledem



 

DCM713/12
• Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•

Zvuk
• Vylepšení zvuku: regulace výšek a basů, zdůraznění 

basů
• Výstupní výkon: 2 x 50 W RMS

Reproduktory
• Budiče reproduktorů: 5" basový reproduktor, 

Kuželový výškový reproduktor
• Vylepšení reproduktoru: odnímatelné mřížky 

reproduktorů
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakovat / 
náhodné přehrávání / program

• Jiné: Podpora ID3 tagů
• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 

zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
přehrávání programu, opakování, Náhodné 
přehrávání, Funkce stop

• Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: 
rychlý posun vpřed/zpět, další/předchozí stopa, 
přehrávání a pozastavení

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo
• Systém RDS: typ programu, název stanice, 

Nastavení hodin RDS
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: anténa VKV
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání

Možnosti připojení
• Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
• Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB, Buzení pomocí zařízení iPod
• Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
• Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
• Vylepšení displeje: Režim DIM
• Typ obrazovky: Displej VFD
• Nabíječka: iPhone, iPod

Příslušenství
• Kabely/konektory: síťová šňůra
• Dálkový ovladač: se 40 tlačítky a lithiovou baterií
• Jiné: anténa VKV, Stručný návod k rychlému použití
• Uživatelský manuál: vícejazyčný

Rozměry
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

160 x 231 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 255 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 247 mm
• Výška hlavní jednotky: 98 mm
• Šířka hlavní jednotky: 277 mm
• Hloubka balení: 325 mm
• Výška balení: 430 mm
• Šířka balení: 410 mm

Spotřeba
• Napájení: 220 - 240 V
• Napájení: 50 Hz

Zelené
• Úsporný pohotovostní režim: 1 W

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod 
nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod 
touch, iPod touch 2. generace, iPod s barevným 
displejem, iPod 5. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
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Specifikace
Komponentní Hi-Fi systém
dok pro iPhone/iPod Kuželový výškový reproduktor 100 W
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