
 

 

Philips
Komponentowa miniwieża 
hi-fi

podstawka dok. do iPhone'a lub iPoda

Głośnik wysokotonowy 100 W

DCM713
Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się muzyką w najwyższej jakości
Słuchaj muzyki z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod i ładuj go za pomocą zestawu Hi-Fi firmy Philips. 

Doskonałej jakości kopułkowe głośniki wysokotonowe zapewniają szczegółowy i naturalny dźwięk, a 

aluminiowa obudowa mikrowieży z czarnym, błyszczącym wykończeniem stanowi stylowy dodatek do 

wystroju każdego pomieszczenia.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS
• Wysokotonowy głośnik kopułkowy zapewnia szczegółowy i naturalny dźwięk
• Łatwe regulowanie ustawień wysokich i niskich tonów

Doskonałe wykończenie wysokiej klasy materiałami
• Aluminiowa obudowa dająca poczucie jakości
• Błyszczące, czarne głośniki o wyglądzie klasy premium



 

DCM713/12
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm • Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G
•

Dźwięk
• Korekcja dźwięku: regulacja tonów wysokich i 

niskich, wzmocnienie częstotliwości skrajnych
• Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS

Głośniki
• Przetworniki głośn.: Niskotonowy 5 cali, 

wysokotonowy głośnik kopułkowy
• Funkcje i cechy głośników: odłączane osłony 

głośników
• Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem 

Bass Reflex

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Inne: Obsługa znaczników ID3
• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 

USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie 
wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, 
zatrzymywanie

• Tryby odtwarzania urządzeń podłączonych do 
podstawki dokującej: szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, następny/poprzedni utwór, 
odtwarzanie/wstrzymanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF stereo
• RDS: typ programu, nazwa stacji, zegar z funkcją 

RDS
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Możliwości połączeń
• Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek 

(3,5 mm)

Udogodnienia
• Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, 

budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB, 
budzenie z odtwarzacza iPod

• Sposób ładowania: napędzany silnikiem, szuflada
• Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 

czasowy
• Funkcje wyświetlacza: Tryb przyciemniania
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
• Ładowarka: iPhone, iPod

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: przewód zasilający
• Pilot zdalnego sterowania: 40-przyciskowy z 

baterią litową
• Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
• Instrukcja obsługi: wielojęzyczna

Wymiary
• Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 

160 x 231 mm
• Wysokość głośnika głównego: 255 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 247 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 98 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 277 mm
• Głębokość opakowania: 325 mm
• Wysokość opakowania: 430 mm
• Szerokość opakowania: 410 mm

Zasilanie
• Źródło zasilania: 220–240 V
• Źródło zasilania: 50 Hz

Zielony
• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 

1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. 
generacji, iPod nano 4. generacji, iPod touch, iPod 
touch 2. generacji, iPod z kolorowym 
wyświetlaczem, iPod 5. generacji

Zgodność z telefonami iPhone
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