
 

 

Philips
Microsistem audio clasic

• Staţie de andocare pentru iPod/
iPhone

• 60 W

DCM3100
Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Obsedat de sunet
Bucuraţi-vă de muzică cu un sunet pur şi detaliat pe acest microsistem Philips Classic. 
Utilizaţi şi încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone şi bucura?i-vă de o experienţă muzicală bogată 
cu redarea MP3-CD, Legătura MP3 şi USB Direct.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Utilizaţi și încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Controlul frecvenţelor înalte și joase asigură obţinerea sunetului dorit
• Putere maximă de 60W RMS

Ușor de utilizat
• Încărcare automată CD
• Radio Data System cu informaţii despre posturi radio și servicii de date



 Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. 
iPod/iPhone

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone! Staţia vă 
permite conectarea dispozitivului portabil 
direct la sistemul cu staţie de andocare pentru 
a putea asculta muzica preferată cu un sunet 

superb. De asemenea, aceasta încarcă 
dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel 
încât să vă puteţi bucura de muzică și să nu 
trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei 
dispozitivului portabil. Sistemul cu staţie de 
andocare vă încarcă automat dispozitivul 
portabil în timp ce este andocat.

Control înalte și joase
Frecvenţele înalte (treble) și cele joase (bass) 
controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă 
frecvenţă ale sistemului audio. Utilizând tastele 
Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau 
descrește nivelul frecvenţelor înalte sau joase, 
accentuând sau diminuând aportul acestora. 

De asemenea, pot fi acceptate nivelurile 
prestabilite, pentru a asculta muzica la setările 
iniţiale. Controlul frecvenţelor înalte și al 
basului vă permite să ascultaţi muzică așa cum 
doriţi.
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Sunet
• Putere maximă ieșire (RMS): 60 W
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 

joase, Volum

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Tweeter din mylar
• Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, 

Grile pt. boxe detașabile, Woofer de 4,5"

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, Unitate flash USB
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
piesă/integrală/program, Redare aleatorie, 20 de 
piese programabile

• Tip încărcător: Automat, Tavă
• Acceptă etichete ID3
• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/

Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

• Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, 
Încărcare iPod, Repede înainte și înapoi, Meniu, Sus 
și Jos, Melodia următoare și anterioară, Redare și 
Pauză

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• RDS: Tip program, Radio Text, Nume post de 

radio
• Presetări de posturi: 20

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
• Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: Legătură MP3
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Antenă FM, Boxe 

stânga și dreapta

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă USB, Alarmă radio, 

Alarmă iPod
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: Afișaj VFD
• Eco Power standby: Mai puţin sau egal cu 0,5 W
• Indicaţii: Mod DIM

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Antenă 

FM, Certificat de garanţie internaţională
• Telecomandă: 31 butoane
• Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni
• Lăţime unitate principală: 160 mm
• Înălţime unitate principală: 244 mm
• Adâncime unitate principală: 216,4 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 

160 x 210,5 mm
• Înălţime boxă principală: 244 mm
• Lăţime ambalaj: 606 mm
• Înălţime ambalaj: 298 mm
• Adâncime ambalaj: 246 mm
• Greutate brută: 7,75 kg
• Greutate netă: 6,61 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod clasic, iPod mini, iPod touch, 

iPod touch a 2-a generaţie, iPod touch a 2-a 
generaţie 8/16/32 GB, iPod touch a 3-a generaţie, 
iPod touch a 4-a generaţie, iPod a 5-a generaţie, 
iPod nano prima generaţie, iPod nano a 2-a 
generaţie, iPod nano a 3-a generaţie, iPod nano a 4-
a generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, iPod nano a 
6-a generaţie
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