
 

 

Philips
komponens hifi rendszer

iPhone/iPod dokkolóegység

Dóm magashangszóró 100 W

DCM713
A hangzás bűvöletében

Élvezze a hifi zenét
A Philips komponens hifi rendszer egyszerre nyújt lehetőséget iPhone/iPod zeneszámai lejátszására és 

a készülékek töltésére. A különleges, fényes fekete kivitelű hangsugárzók és alumínium ház előkelő 

külsőt biztosítanak, a dóm magashangszórók pedig részletgazdag és természetes hangzást nyújtanak.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• 100 W kimeneti RMS összteljesítmény
• Dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
• Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához

Páratlan minőségű kidolgozás nemes anyagokból
• Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki
• Fényes fekete hangsugárzók: elsőrangú látvány és összhatás
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• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB- •
Hangzás
• Hangkiemelés: Magas- és mélyhang-szabályozás, 

hangerő
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 50 W RMS

Hangszórók
• Hangszórók: 5"-es mélyhangszóró, kúpos 

magassugárzó
• Továbbfejlesztett hangszórók: levehető 

hangszórórácsok
• Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

• Egyebek: ID3-tag támogatás
• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

• Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és 
visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás 
és szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• RDS: programtípus, állomásnév, RDS órabeállítás
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Kényelem

s ébresztés, iPod ébresztés
• Betöltő típusa: motoros, tálca
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Továbbfejlesztett kijelző: DIM üzemmód
• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Töltőkészülék: iPhone, iPod

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: Hálózati tápkábel
• Távvezérlő: 40-gombos, lítiumelemmel
• Egyebek: FM antenna, Rövid üzembe helyezési 

útmutató
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Méretek
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 160 x 231 mm
• Fő hangszóró magassága: 255 mm
• Főegység mélysége: 247 mm
• Főegység magassága: 98 mm
• Főegység szélessége: 277 mm
• Csomag mélysége: 325 mm
• Csomag magassága: 430 mm
• Csomag szélessége: 410 mm

Tápellátás
• Tápegység: 220 - 240 V
• Tápegység: 50 Hz

Zöld
• Eco készenléti állapot: 1 W

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, iPod classic, mini iPod, 1. 

generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. 
generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 
iPod touch, 2. generációs iPod touch, iPod színes 
kijelzővel, 5. generációs iPod

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
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