
 

 

Philips
Hi-Fi 
mikrokomponentsystem

Dokkingstasjon for iPhone/iPod

Dome diskanthøyttaler 100 W

DCM713
Hi-Fi-musikk

Spill av musikk og lad opp iPhone/iPod med Philips Hi-Fi-mikrosystem DCM713. 
Førsteklasses høyttalere i svart glanset utførelse med aluminiumskabinett gir en følelse av 
stil, mens dome diskanthøyttalere gir detaljert og naturlig lyd.

Nyt musikk fra flere kilder
• Spill av og lad iPhone/iPod
• Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• Digital FM-tuning for å forhåndsinnstille opptil 20 stasjoner

En rikere lydopplevelse
• Dome diskanthøyttaler for detaljert og naturlig lyd
• Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
• 2 x 50 W RMS total utgangseffekt

Førsteklasses overflate med edle materialer
• Aluminiumskabinett
• Høyglanset svarte trehøyttalere



 Dome diskanthøyttaler
Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye og 
mellomtonefrekvenser som forbedrer den 
generelle lydklarheten fra høyttalerne. De gir 
en harmonisk, uforvrengt og klar lyd med 
detaljert stemmeklarhet og rene toner i 
instrumentene som balanserer den totale 
lyden når de kombineres med subwoofere.

Spill av og lad iPhone/iPod

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din 
mens du lader opp iPhone/iPod. Med 
dokkingstasjonen kan du koble bærbare 
enheter direkte til dokking-

underholdningssystemet, slik at du kan lytte til 
favorittmusikken med suveren lyd. Den lader 
også opp iPod'en mens den spiller sangene slik 
at du kan nyte musikken uten å bekymre deg 
for at iPod-batteriet blir tomt. 
Underholdningssystemet med dokkingstasjon 
lader automatisk den bærbare enheten når den 
står i dokkingstasjonen.

Diskant- og basskontroll
Diskant og bass er equalizer-funksjoner som 
styrer henholdsvis de høye og de lave 
lydfrekvensene. Diskanten regulerer 
forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, 
mens bassen styrer forsterkingsnivået for de 
lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan 
du legge mer eller mindre vekt på høye og lave 
toner eller velge en flat innstilling for å høre 
musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og 
basskontroll kan du spille av musikken slik du 
liker den.

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-
format

Det er bare å koble enheten til USB-porten på 
Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken 
spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de 
beste øyeblikkene med familie og venner.
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Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 50 W
• Lydforbedringer: Diskant- og basskontroll, Volum

Høyttalere
• Høyttalertyper: Dome diskanthøyttaler
• Hovedhøyttaler: 5" woofer, Bassrefleks-

høyttalersystem, Avtagbare høyttalergriller

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB-flashstasjon
• Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, 

Shuffle-avspilling, 20-spors programmering, Hurtig 
forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk

• Plateilegg: Motorisert, Skuff
• ID3 Tag-støtte
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

• Modus for avspilling fra holder: Lade opp iPhone, 
Lader iPod, Hurtig forover og bakover, Neste og 
forrige spor, Play og pause

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring
• RDS: Programtype, Stasjonsnavn, RDS-

klokkeinnstilling
• Forhåndsinnstillinger: 20

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Andre tilkoblinger: FM-antenne
• 3,5 mm stereolinjeinngang: MP3-kobling
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-

alarm, iPod-alarm
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: VFD-skjerm
• Eco Power-standbymodus: 1 watt
• Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne
• Hurtigstart-guide: Engelsk, tysk, nederlandsk, 

fransk, spansk, italiensk
• Fjernkontroll: 40-knappers fjernkontroll med 

litiumbatteri
• Bruksanvisning: 16 språk

Mål
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

160 x 255 x 231 mm
• Mål på apparat (B x H x D): 277 x 98 x 247 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 410 x 430 x 325 mm

Drift
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, Femtegenerasjons iPod, 

iPod classic, iPod mini, Førstegenerasjons iPod 
nano, Andregenerasjons iPod nano, 
Tredjegenerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons 
iPod nano, iPod touch, Andregenerasjons iPod 
touch, iPod med fargeskjerm

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•
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