
 

 

Philips
Erillismikrohifijärjestelmä

iPhonen/iPodin telakka

Diskanttikalotti 100 W

DCM713
Hi-fi-musiikkia

Philipsin DCM713-mikrohifijärjestelmä toistaa musiikin ja lataa iPhonen/iPodin. 
Kiiltävänmustat kaiuttimet ja alumiinikotelo korostavat laitteen tyylikkyyttä. 
Diskanttikalottien äänentoisto on tarkka ja luonnollinen.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista musiikkia ja lataa iPhone/iPod
• Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• FM-digitaaliviritin jopa 20 pikavalinta-asemalle

Tehosta äänentoistoa
• Diskanttikalotin äänentoisto on tarkka ja luonnollinen
• Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
• Kokonaislähtöteho 2 x 50 W RMS

Huippuluokan viimeistely ja loistavat materiaalit
• Alumiininen painevalettu rakenne
• Kiiltävät mustat puiset kaiuttimet



 Diskanttikalotti
Diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet 
kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän 
äänenlaadun. Tuloksena on harmoninen 
sekoitus vääristymätöntä ja värittämätöntä 
monipuolista ääntä, mikä tekee laulajan äänestä 
selkeää sekä antaa soittimien äänille sävelen 
puhtautta, silloin kun käytössä ovat 
bassokaiuttimet tasapainottamassa 
äänentoistoa.

Toista musiikkia ja lataa iPhone/iPod

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, 
kun iPhone/iPod latautuu! Telakointiaseman 

avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla 
se lataa iPhonen/iPodin toistaessaan musiikkia 
eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. 
Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan 
laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Basso- ja diskanttisäätö
Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen 
ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja 
korkeataajuisten äänten tasoa. Basso säätelee 
musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja 
diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- 
ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa 
korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja 
diskantin alkuperäisten asetusten mukaan 
tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin 
saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki

Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-
porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan 
suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa 
suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.
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Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 50 W
• Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, Loudness-

bassotehostus

Kaiuttimet
• Kaiutintyypit: Diskanttikalotti
• Pääkaiutin: 5" bassokaiutin, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Irrotettavat 
kaiutinristikot

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB Flash -asema
• Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/

ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen 
ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/
edellisen kappaleen haku

• Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
• ID3-tunnisteiden tuki
• USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, 

Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu 
toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

• Toisto lataustelineestä: iPhonen lataaminen, iPod-
laitteen lataaminen, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, 
Seuraava ja edellinen kappale, Toisto ja keskeytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus
• RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi, Kellon RDS-

asetus
• Pikavalinnat: 20

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Muut liitännät: FM-antenni

• 3,5 mm:n linjatulo (stereo): MP3 Link
• Takaliitännät: AUX-tulo

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, 

USB-hälytys, iPod-herätys
• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• Eco-valmiustila: 1 W
• Ilmaisimet: DIM-tila

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-

antenni
• Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, 

italia
• Kaukosäädin: 40-painikkeinen kaukosäädin ja 

litiumakku
• Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

160 x 255 x 231 mm
• Laitteen mitat (L x K x S): 277 x 98 x 247 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 410 x 430 x 325 mm

Virta
• Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod 5. sukupolvi, iPod classic, 

iPod mini, iPod nano 1. sukupolvi, iPod nano 2. 
sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. 
sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, 
Värinäytöllinen iPod

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•
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