
 

 

Philips
Hi-Fi-system med 
komponent

docka för iPhone/iPod
Dome tweeter
100 W

DCM713
Besatt av ljud

Lyssna på Hi-Fi-musik
Spela upp musik och ladda din iPhone/iPod med Philips Hi-Fi-komponentsystem. De 
högkvalitativa, svarta Hi-Gloss-högtalarna och aluminiumhöljet ger en känsla av klass och 
dome tweeter-högtalarna ger nyanserat och naturligt ljud.

Lyssna på musik från olika källor
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

Berika din ljudupplevelse
• Total uteffekt på 100 W RMS
• Dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud
• Diskant- och baskontroll för höga och låga toner

Förstklassig finish med ädla material
• Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet
• Svarta högblanka högtalare för förstklassigt utseende



 

DCM713/12
• typ av laddare: motoriserad, släde •
Ljud
• Ljudförbättring: diskant- och baskontroll, loudness
• Uteffekt: 2 x 50 W RMS

Högtalare
• Högtalarelement: 5 tums woofer, dome tweeter
• Högtalarförbättring: löstagbara högtalargaller
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Övrigt: ID3 Tag Support
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
programmerad uppspelning, repetering, shuffle, 
Stopp

• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 
framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela 
upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• RDS: programtyp, stationsnamn, RDS-klocka
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-

larm, iPod-larm

• Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
• Skärmförbättringar: DIM-läge
• Skärmtyp: VFD-display
• Laddningsenhet: iPhone, iPod

Tillbehör
• Kablar/anslutning: nätkabel
• Fjärrkontroll: 40 knappar och litiumbatteri
• Övrigt: FM-antenn, Snabbstartguide
• Bruksanvisning: flera språk

Mått
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 160 x 231 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 255 mm
• Huvudenhet, djup: 247 mm
• Huvudenhet, höjd: 98 mm
• Huvudenhet, bredd: 277 mm
• Pakethöjd: 325 mm
• Paketbredd: 430 mm
• Paketbredd: 410 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 220 - 240 V
• Strömförsörjning: 50 Hz

Grön
• Eco Power-vänteläge: 1 W

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod 

nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a 
generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod 
nano, 4:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 
2:a generationen, iPod med färgdisplay, iPod, 5:e 
generationen

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