
 

 

Philips
Classic-
microgeluidssysteem

met 30-pins aansluiting
voor iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10W

DCM1130
Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek
De krachtbron voor uw iPod/iPhone. Dit Philips-microsysteem met Dynamic Bass Boost 
overrompelt uw zintuigen met een vol geluid en een stijlvol, compact ontwerp dat elke 
ruimte verfraait.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Verrijk uw luisterervaring
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

Past overal, in elke levensstijl
• Compact ontwerp
• Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak



 Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-
bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers 
afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete 
muziek in de superieure geluidskwaliteit die 
het audiosysteem levert. MP3 Link is 
bovendien zeer handig omdat u uw draagbare 
MP3-speler alleen maar op het audiosysteem 
hoeft aan te sluiten.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm 
(3")'. MP3 is een revolutionaire 

compressietechnologie waarmee grote digitale 
muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen 
worden gemaakt, zonder dat dit de 
geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is 
de audiocompressienorm voor internet 
geworden waarmee snel en eenvoudig 
audiobestanden worden uitgewisseld.

Directe weergave vanaf USB voor uw 
MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen 
alle bestanden worden overgebracht en geniet 
u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
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Audioweergave
• Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, 

Herhaal nummer/alles/programma, Snel vooruit-/
achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer 
zoeken, Shuffle, Afspelen herhalen

• Ladertype: Bovenzijde
• Afspeelmodus oplaadstation: Snel vooruitspoelen 

en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, 
Afspelen en onderbreken, iPhone opladen, iPod 
opladen

Geluid
• Uitgangsvermogen: Totaal vermogen van 10 W 

RMS
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital 

Sound Control
• Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: 3 inch woofer, Bass Reflex-

luidsprekersysteem

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit
• Andere aansluitingen: Vaste pigtail-antenne voor 

FM
• Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3 

Link

Gemak
• Alarmfuncties: Sleeptimer, Radio-alarm, CD-alarm

• Klok: Op het hoofdscherm
• Schermtype: LCD
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Achtergrondverlichting

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Wereldwijde 

garantiekaart
• Snelstartgids
• Gebruikershandleiding: 16 talen
• Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel

Afmetingen
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

140 x 227 x 158,6 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

393 x 373 x 308 mm
• Diepte hoofdunit: 208,5 mm
• Hoogte hoofdunit: 227 mm
• Breedte hoofdunit: 150 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod Mini, iPod Nano, iPod met 

kleurendisplay, iPod 5e generatie, iPod classic, 
iPod, iPod 1G, iPod 6e generatie, iPod nano 1e 
generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e 
generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e 
generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie 8/
16/32 GB

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
•
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