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mikrolydanlegg

• Dokkingstasjon til iPod

DCM105
Lidenskap for lyd

Lyd som passer i hjemmet
Dokk iPod-spilleren. Lytt til musikk fra én enkel kontroll. Flott lyd og stilig design. Len deg 
tilbake, slapp av og nyt musikken hele dagen, på din måte.

Nyt favorittmusikken din
• Musikkavspilling og lading av iPod
• Spill CD, CD-R og CD-RW
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Førsteklasses lydkvalitet
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• 10 W RMS total utgangseffekt

Design som passer interiøret
• Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler
• Integrert dokkingstasjon for bærbar musikkopplevelse uten rot



 Musikkavspilling fra iPod
Musikkavspilling og lading av iPod

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode 
lydgjengivelsen også når du senker volumet.
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Høydepunkter
• Skjermtype: LCD-display •
Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program
• Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og 

bakover, neste og forrige spor, play og pause

Lyd
• Utgangseffekt: 2 x 5 W RMS
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), 

digital lydkontroll
• Volumkontroll: opp/ned

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 3,5" woofer
• Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, radioalarm
• Plateilegg: topp
• Klokke: på hovedskjerm, sleep timer

• Bakbelysningsfarge: hvit
• Ladeenhet: iPod

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

touch, iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons 
iPod

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: Kabel for MP3-kobling
• Brukerhåndbok: flerspråklig
• Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål
• Bruttovekt: 5,48 kg
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 150 x 197 mm
• Høyde, hovedhøyttaler: 152 mm
• Hovedenhetens dybde: 250 mm
• Emballasjebredde: 531 mm
• Hovedenhetens høyde: 152 mm
• Emballasjehøyde: 302 mm
• Emballasjedybde: 202 mm
• Hovedenhetens bredde: 150 mm

Drift
• Strømforsyning: 220–240 V
• Strømforsyning: 50 Hz
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