
 

 

Philips
Klasický zvukový 
mikrosystém

• Dok pre zariadenia iPod/iPhone
• 60 W

DCM3120
Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom
Vychutnajte si hudbu s čistým a detailným zvukom z hudobného mikrosystému Philips Classic 

DCM3120/12. Prehrávajte zvukový obsah zo zariadenia iPod/iPhone, nabíjajte jeho batériu a 

vychutnajte si bohatý hudobný zážitok vďaka prehrávaniu diskov MP3 CD či prehrávaniu pomocou 

rozhrania MP3 Link a USB Direct.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Kazetová mechanika s automatickým zastavením

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny
• Maximálny výkon 60 W RMS

Jednoduché používanie
• Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
• Rádio datasystém pre informácie o stanici a dátové služby



 Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok 
umožňuje pripojenie vášho prenosného 
zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému 
systému, takže môžete počúvať obľúbenú 

hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas 
prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, 
takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte 
mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je 
prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný 
systém automaticky nabije jeho batériu.

Ovládanie výšok a basov
Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré 
ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovní 
zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých 
tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň 
zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so 
šípkami nahor a nadol môže počúvajúci 

pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke 
alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy 
bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne 
nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov 
umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.
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Hlavné prvky
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Zvuk
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 60 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, 

Hlasitosť

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Mylarový výškový 

reproduktor
• Hlavný reproduktor: 2 pásmový, Systém repr. Bass 

Reflex, Odnímateľné mriežky na reproduktory, 
4,5" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné 
prehrávanie, 20 programovateľných skladieb

• Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
• Podpora ID3 textu: áno
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber, Zastavenie

• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia 
iPhone, Nabíjanie iPod, Rýchlo dopredu a dozadu, 
Ponuka, nahor a nadol, Ďalšia a predchádzajúca 
skladba, Prehrať a pozastaviť

• Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
• Režimy prehrávania kazety: Electronická kontrola 

rýchlosti

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: Kazeta
• Zdokonalenia nahrávania na pásku: Automatická 

úroveň nahrávania, Synchroniz. spustenie 
nahrávania CD, Jednodotykové nahrávanie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• RDS: Typ programu, Rádio Text, Názov stanice
• Predvolené stanice: 20

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm

• Predné/bočné konektory: USB 2.0
• 3,5 mm stereo vstup: Funkcia MP3 Link
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, FM anténa, Ľavé a 

pravé reproduktory

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, USB alarm, Rádiobudík, iPod 

alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: Displej VFD
• Pohotovostný režim Eco Power: Maximálne 0,5 W
• Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), FM anténa, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou

• Diaľkové ovládanie: 31-tlačidlové s batériou AAA
• Káble: Vstupný kábel pre MP3
• Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery
• Šírka hlavnej jednotky: 160 mm
• Výška hlavnej jednotky: 244 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 216,4 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

160 x 210,5 mm
• Výška hlavného reproduktora: 244 mm
• Šírka balenia: 606 mm
• Výška balenia: 298 mm
• Hĺbka balenia: 246 mm
• Hmotnosť brutto: 8,1 kg
• Hmotnosť netto: 6,96 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod classic, iPod mini, iPod touch, 

iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/
16/32 GB, iPod touch 3. generácie, iPod touch 
4. generácie, iPod 5. generácie, iPod nano 
1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 
3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. 
generácie, iPod nano 6. generácie

•
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