
 

 

Philips
Klassisk mikrolydanlegg

• Dokkingstasjon for iPod/iPhone
• 60 W

DCM3100
Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd
Nyt musikk med en ren og detaljert lyd på dette klassiske Philips-mikrosystemet. Spill av 
og lad iPod/iPhone, og få en rik musikkopplevelse med MP3-CD-avspilling, MP3 Link og 
USB Direct.

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

En rikere lydopplevelse
• Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
• 60 W RMS maksimal effekt

Lett å bruke
• Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
• RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester



 Spill av og lad iPod/iPhone

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din 
mens du lader opp iPod/iPhone. Med 

dokkingstasjonen kan du koble den bærbare 
enheten direkte til underholdningssystemet 
med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til 
favorittmusikken med suveren lyd. Den lader 
også opp iPod/iPhone mens den spiller 
sangene, slik at du kan nyte musikken uten å 
bekymre deg for at batteriet til den bærbare 
spilleren blir tomt. Underholdningssystemet 
med dokkingstasjon lader automatisk den 
bærbare enheten når den står i 
dokkingstasjonen.

Diskant- og basskontroll
Diskant og bass er equalizer-funksjoner som 
styrer henholdsvis de høye og de lave 
lydfrekvensene. Diskanten regulerer 
forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, 
mens bassen styrer forsterkingsnivået for de 
lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan 
du legge mer eller mindre vekt på høye og lave 
toner eller velge en flat innstilling for å høre 
musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og 
basskontroll kan du spille av musikken slik du 
liker den.
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Lyd
• Maksimal utgangseffekt (RMS): 60 W
• Lydforbedring: Diskant- og basskontroll, Volum

Høyttalere
• Høyttalertyper: Diskanthøyttaler i Mylar-materiale
• Hovedhøyttaler: 2-veis, Bassrefleks-

høyttalersystem, Avtagbare høyttalergriller, 4,5" 
basshøyttaler

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB-flashstasjon
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Gjenta/en/alle/program, 
Shuffle-avspilling, 20-spors programmering

• Plateilegg: Motorisert, Skuff
• ID3 Tag-støtte
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

• Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, 
Lader iPod, Hurtig forover og bakover, Meny, opp 
og ned, Neste og forrige spor, Play og pause

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring
• RDS: Programtype, Radiotekst, Stasjonsnavn
• Forhåndsinnstillinger: 20

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
• 3,5 mm stereolinjeinngang: MP3-kobling
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang, FM-antenne, 

Høyttalere til venstre og høyre

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Radioalarm, iPod-

alarm

• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: VFD-skjerm
• Eco Power-standby: Mindre enn eller tilsvarende 

0,5 W
• Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne, 

Verdensomfattende garantihefte
• Fjernkontroll: 31-tasters
• Brukerhåndbok: 16 språk

Mål
• Hovedenhetens bredde: 160 mm
• Hovedenhetens høyde: 244 mm
• Hovedenhetens dybde: 216,4 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 160 x 210,5 mm
• Høyde, hovedhøyttaler: 244 mm
• Emballasjebredde: 606 mm
• Emballasjehøyde: 298 mm
• Emballasjedybde: 246 mm
• Bruttovekt: 7,75 kg
• Nettovekt: 6,61 kg

Drift
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

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

iPhone 4, iPhone 4S

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

touch, Andregenerasjons iPod touch, 
Andregenerasjons iPod touch 8/16/32 GB, 
Tredjegenerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons 
iPod touch, Femtegenerasjons iPod, 
Førstegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons 
iPod nano, Tredjegenerasjons iPod nano, 
Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons 
iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano

•
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