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Classic-
microgeluidssysteem

Dock voor iPod/iPhone
60W

DCM3100
Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek
Op dit Philips Classic-microsysteem kunt u naar muziek luisteren met een zuiver geluid 
vol details. Luister naar uw iPod/iPhone en laad deze op, en verrijk uw muziekervaring 
met MP3-CD-weergave, MP3 Link en USB Direct.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Verrijk uw luisterervaring
• Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
• Maximaal vermogen van 60 W RMS

Gebruiksvriendelijk
• Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
• Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten



 Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u 
uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare 
apparaat rechtstreeks aansluiten op het 
entertainmentsysteem met dock voor een 
perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete 

muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/
iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de 
muziek genieten zonder u zorgen te maken dat 
de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare 
apparaat in het entertainmentsysteem met 
dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Treble- en basregeling
Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge 
en lage frequenties van uw audio bedienen. 
Treble regelt in het bijzonder de versterking 
van de hoge tonen en bas regelt de versterking 
van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en 
omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of 
minder nadruk leggen op de lage en hoge 

tonen. Ook kan hij de treble en bas 
onversterkt laten en de muziek afspelen met 
de originele instellingen. Met treble- en 
basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw 
muziek luisteren.
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Geluid
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 60W
• Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, 

Volume

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Tweeter van Mylar
• Hoofdluidspreker: Tweerichtings, Bass Reflex-

luidsprekersysteem, Afneembare luidsprekergrills, 
Woofer van 4,5 inch

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB Flash Drive
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhaal 
nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 
20 nummers

• Ladertype: Automatisch, Lade
• Ondersteuning van ID3-tag
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 

achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, 
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, 
Shuffle, Stoppen

• Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod 
opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, 
Menu, Omhoog en Omlaag, Volgende en vorige 
nummer, Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
• RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam
• Voorkeurzenders: 20

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
• 3,5 mm stereo lijningangkabel: MP3 Link
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, FM-

antenne, Luidsprekers links/rechts

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

iPod-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm
• Schermtype: VFD-scherm
• Energiebesparende stand-bystand: Minder of gelijk 

aan 0,5 W
• Indicaties: DIM-modus

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-

antenne, Wereldwijde garantiekaart
• Afstandsbediening: 31 toetsen
• Gebruikershandleiding: 16 talen

Afmetingen
• Breedte hoofdunit: 160 mm
• Hoogte hoofdunit: 244 mm
• Diepte hoofdunit: 216,4 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

160 x 210,5 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 244 mm
• Breedte van de verpakking: 606 mm
• Hoogte van de verpakking: 298 mm
• Diepte van de verpakking: 246 mm
• Brutogewicht: 7,75 kg
• Nettogewicht: 6,61 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

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

iPhone 4, iPhone 4S

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

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