
 

 

Philips
Komponentný Hi-Fi 
systém

dok pre iPhone/iPod
Reproduktor s kužeľ. klenbou 
100 W

DCM713
Posadnutí zvukom

Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou
Pomocou komponentného Hi-Fi systému Philips môžete prehrávať obsah zariadení iPhone a iPod a 

dobíjať ich. Špičkové reproduktory s vysokolesklým čiernym povrchom a hliníková skrinka mu dodávajú 

nádych elegancie a výškové reproduktory s kužeľovou klenbou zaručujú detailný a prirodzený zvuk.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPhone/iPod
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Obohaťte váš zvukový zážitok
• Celkový výstupný výkon 100 W RMS
• Výškový reproduktor s kužeľovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk
• Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny

Špičková povrchová úprava z ušľachtilých materiálov
• Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl
• Čierne vysokolesklé reproduktory dotvárajú špičkový vzhľad a štýl



 100 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 
100 W RMS. RMS (Root Mean Square) 
znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je 
typické meranie zvukového výkonu, presnejšie 
elektrického výkonu prenášaného zo 
zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý 
sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického 
výkonu privedeného do reproduktora a jeho 
citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. 
Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový 
výkon reproduktor dosahuje.

Reproduktor s kužeľ. klenbou
Kužeľové výškové reproduktory reprodukujú 
jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré 
zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z 
reproduktorov. Prinášajú harmonickú zmes 
nerušeného a nezafarbeného 
širokopásmového zvuku a ponúkajú detailnú 
čistotu vokálov a tónovú čistotu nástrojov, a 
tým v spojení s basovými reproduktormi 
dodávajú zvuku celkovú rovnováhu.

Digitálne ladenie s prednastavením

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete 
predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby 
a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami 
rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, 
získate jednoduchý prístup k rozhlasovým 

staniciam bez toho, aby ste museli príslušné 
frekvencie vždy naladiť manuálne.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPhone/iPod

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok 
umožňuje pripojenie vášho prenosného 
zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému 
systému, takže môžete počúvať obľúbenú 
hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas 
prehrávania sa prehrávač iPhone/iPod nabije, 
takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte 
mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je 
prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný 
systém automaticky nabije jeho batériu.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-
RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby 
sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou 
hudbou až 10-násobne zmenšila bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo 
WMA predstavujú dva z formátov kompresie, 
ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej 
hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 
alebo WMA piesne z autorizovaných 
hudobných stránok na internete, prípadne 
vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo 
formáte MP3 alebo WMA tak, že 
skonvertujete svoje hudobné disky CD a 
prenesiete ich do prehrávača.

Ovládanie výšok a basov
Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré 
ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovní 
zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých 
tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň 
zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so 
šípkami nahor a nadol môže počúvajúci 
pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke 
alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy 
bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne 
nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov 
umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.

USB Direct

Pomocou režimu USB Direct môžete 
jednoducho vyberať hudbu na zariadení USB a 
prehrávať všetok obsah. Všetko, čo musíte 
urobiť, je zapojiť zariadenie USB na 
prehrávanie hudby alebo exportovať obsah zo 
zariadenia.

Hliníková skrinka

Hliníkový odliatok je ľahký a dokáže odolať 
prostrediam s vysokými teplotami. Ponúka 
vysokú pevnosť a tvrdosť spolu s dobrou 
odolnosťou voči korózii.

Čierne vysokolesklé reproduktory
Čierne vysokolesklé reproduktory dotvárajú 
špičkový vzhľad a štýl
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Zvuk
• Vylepšenie zvuku: ovládanie výšok a basov, 

hlasitosť
• Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 5" reproduktor pre hlboké 

tóny, horná časť výškového reproduktora
• Zdokonalenie reproduktoru: odnímateľné mriežky 

na reproduktory
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
preskakovať/programovať

• Iné: Podpora ID3 textu
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
programované prehrávanie, opakovať, režim 
náhodného prehrávania, zastavenie

• Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a 
dozadu, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a 
pozastaviť

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo
• RDS: typ programu, názov stanice, nastavenie 

hodín RDS
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)
• Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, 

rádiobudík, USB alarm, iPod alarm
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ vkladania: motorizované, zásobník
• Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
• Typ displeja: Displej VFD
• Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: sieťový kábel
• Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovou 

batériou
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia

Rozmery
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

160 x 231 mm
• Výška hlavného reproduktora: 255 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 247 mm
• Výška hlavnej jednotky: 98 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 277 mm
• Hĺbka balenia: 325 mm
• Výška balenia: 430 mm
• Šírka balenia: 410 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 50 Hz
• Zdroj napájania: 220 - 240 V

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod 
nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod 
touch, iPod touch 2. generácie, iPod s farebným 
displejom, iPod 5. generácie

Zelená
• Pohotovostný režim Eco Power: 1 W

Kompatibilné s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•
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