
 

 

Philips
Klassisk mikrolydanlegg

med 30-pinners kontakt
for iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W

DCM1130
Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd
Koble til effekt – og rikholdig lyd – når du dokker og lader din iPod/iPhone på dette Philips 
Micro-systemet. Dynamisk bassforsterkning fyller ørene dine, mens stilig og kompakt 
design forbedrer alle rom og tilfredsstiller sansene dine.

Nyt musikk fra flere kilder
• Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
• Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
• USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

En rikere lydopplevelse
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• 10 W RMS total utgangseffekt

Passer alle steder og til alle livsstiler
• Kompakt design
• Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet



 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.

MP3-kobling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-
innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet 
fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen 
også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, 
er å koble den bærbare MP3-spilleren til 
lydsystemet.

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). 
MP3 er en revolusjonerende 

komprimeringsteknologi som kan gjøre store 
digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten 
at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir 
rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt 
standard lydkomprimeringsformat på 
Internett.

USB Direct for MP3-musikk

Takket være den fullstendige 
filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg 
over hvor praktisk og morsomt det er å få 
tilgang til mer digital musikk via den innebygde 
USB Direct.
DCM1130/12

Høydepunkter
Klassisk mikrolydanlegg
med 30-pinners kontakt for iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, 10 W



Utgivelsesdato  
2014-08-12

Versjon: 2.0.11

12 NC: 8670 000 87806
EAN: 08 71258 16378 35

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
eiere.

www.philips.com
Lydavspilling
• Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, 

Gjenta/en/alle/program, Hurtig forover/bakover, 
Neste/forrige, sporsøk, Shuffle-avspilling, Gjenta 
avspilling

• Plateilegg: topp
• Modus for avspilling fra holder: Hurtig forover og 

bakover, Neste og forrige spor, Play og pause, 
Lader iPhone, Lader iPod

Lyd
• Utgangseffekt: 10 W RMS total effekt
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), 

Digital lydkontroll
• Lydsystem: Stereo

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 3" woofer, Bassrefleks-

høyttalersystem

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter
• Andre tilkoblinger: Avstemt FM-piskantenne
• Lydtilkoblinger: 3,5 mm stereolinjeinngang – MP3-

kobling

Anvendelighet
• Alarmer: Sleep timer, Radioalarm, CD-alarm
• Klokke: På hovedskjerm

• Skjermtype: LCD
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Bakbelysning

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Verdensomfattende garantihefte
• Hurtigstart-guide
• Brukerhåndbok: 16 språk
• Kabler/tilkobling: Kabel for MP3-kobling

Mål
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

140 x 227 x 158,6 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 393 x 373 x 308 mm
• Hovedenhetens dybde: 208,5 mm
• Hovedenhetens høyde: 227 mm
• Hovedenhetens bredde: 150 mm

Drift
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

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

fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod, iPod classic, 
iPod, iPod 1G, Sjettegenerasjon iPod, 
Førstegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons 
iPod nano, Tredjegenerasjons iPod nano, 
Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons 
iPod nano, iPod touch, Andregenerasjons iPod 
touch 8/16/32 GB

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

iPhone 4, iPhone 4S
•
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