
 

 

„Philips“
Klasikinė garso 
mikrosistema

• „iPod/iPhone“ jungtis
• 60 W

DCM3120
Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
Sužavėti garsų
Naudodami šią klasikinę „Philips“ DCM3120/12 mikrosistemą mėgaukitės švariu ir detaliu 
muzikos garsu. Įkraukite „iPod“ ar „iPhone“ įrenginius ir leiskite iš jų įrašus, mėgaukitės raiškia 
muzika naudodami MP3-CD įrašų atkūrimo funkciją, „MP3 Link“ sąsają ir „USB Direct“.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• Kasetės dėklas su automatiniu sustabdymu

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas lengvam aukštų ir žemų tonų nustatymui
• 60 W RMS maksimali galia

Paprasta naudoti
• Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
• Radijo duomenų sistema stoties informacijai ir duomenų perdavimo paslaugoms



 Grokite ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“! Jungtis leidžia 
prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie 
prijungimo stotelių pramogų sistemos, todėl 
galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku 

garsu. Grojant kraunami jūsų „iPod“ / 
„iPhone“, todėl galite mėgautis mėgstama 
muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo 
grotuvo baterijos išsikraus. Prijungimo stotelių 
pramogų sistema automatiškai įkrauna jūsų 
nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.

Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
Diskanto ir žemieji dažniai yra išlyginamoji 
savybė, kontroliuojanti garso įrašo aukštų ir 
žemų dažnių garso lygius. Diskantas reguliuoja 
aukštų muzikos tonų stiprėjimą, o žemieji 
dažniai - žemų. Galima lengvai sustiprinti ar 
susilpninti žemuosius ir aukštuosius tonus 
naudojantis „žemyn“ ir „aukštyn“ mygtukais 

arba nekeisti diskanto ir žemųjų dažnių bei 
klausytis muzikos tokios, kokia ji buvo įrašyta. 
Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas suteikia 
galimybę klausytis muzikos taip, kaip 
pageidaujate.
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Garsas
• Maksimali išvesties galia (RMS): 60 W
• Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių 

reguliavimas, Garsumas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: „Mylar“ aukštųjų dažnių 

garsiakalbis
• Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis, Garsiakalbiai su 

žem. dažnių atspindžiu, Nuimamos garsiakalbių 
grotelės, 4,5" garsiakalbis

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB atmintinė
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio garso takelio paieška, Kartoti/vieną/
visas/programas, Maišyti grojimą, 20 
programuojamų takelių

• Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
• ID3-tag palaikymas
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Kartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, 
„iPod“ įkrovimas, Greitai pirmyn ir atgal, Meniu, 
aukštyn ir žemyn, Kitas / ankstesnis takelis, Groti ir 
sustabdyti

• Kasetės dėklo technologija: Mechaninė
• Kasetės grojimo režimai: Elektroninis greičio 

valdymas

Garso įrašymas
• Įrašų laikmena: Kasetė
• Įrašymo į juostą pagerinimas: Automatinis įrašymo 

lygis, Sinchroniškas CD įrašymo paleidimas, 
įrašymas vienu paspaudimu

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
• RDS: Programos tipas, Radijo tekstas, Stoties 

pavadinimas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20

Prijungimo galimybė
• Ausinės: 3,5 mm
• Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0

• 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: MP3 
sąsaja

• Galinė jungtis: AUX įvestis, FM antena, Kairysis ir 
dešinysis garsiakalbiai

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, USB žadintuvas, radijo 

žadintuvas, „iPod“ žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Ekrano tipas: VFD ekranas
• „Eco Power“ budėjimo režimas: Ne daugiau 0,5 W
• Rodmenys: DIM režimas

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, FM antena, 

Tarptautinės garantijos lapas
• Nuotolinis valdymas: 31 klavišų su AAA baterija
• Kabeliai: MP3 linijos laidas
• Vartotojo vadovas: 16 kalbų

Matmenys
• Pagrindinio įrenginio plotis: 160 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 244 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 216,4 mm
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 

160 x 210,5 mm
• Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 244 mm
• Pakuotės plotis: 606 mm
• Pakuotės aukštis: 298 mm
• Pakuotės gylis: 246 mm
• Bendras svoris: 8,1 kg
• Grynas svoris: 6,96 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4, „iPhone” 4S

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Classic“, „iPod mini”, „iPod 

Touch“, „iPod touch” (2-oji karta), „iPod touch” 
(2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod touch” (3-ioji karta), 
„iPod Touch“ (4-oji karta), „iPod” (5-oji karta), 
„iPod nano” (1-oji karta), „iPod nano” (2-oji karta), 
„iPod nano” (3-oji karta), „iPod nano” (4-oji karta), 
„iPod nano” (5-oji karta), „iPod nano” (6-oji karta)
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