
 

 

Philips
озвучителна система за 
поставяне

• Поставка за iPod/iPhone/iPad

DC5070
Слушайте музиката от iPod/iPhone/iPad с превъзходен звук
Завладяващ звук
Наслаждавайте се на широк звук от тази система за поставяне Philips с 2.1-канална система 
високоговорители, мощен вграден събуфър и 120 W изходна мощност. Освен това тази 
елегантно уникална тонколона е и лесно достъпна поставка за вашия iPod/iPhone/iPad.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Цифрова настройка с настроени станции
• Едно дистанционно управление за системата и за iPod

Обогатете своето звуково изживяване
• Система 2.1 с вграден събуфър
• Обща изходна мощност 120W RMS
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Уникална колонна конструкция, която да отговаря на вашия стил



 Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/
iPad

Наслаждавайте се на любимата си MP3 
музика, докато зареждате вашия iPod/
iPhone/iPad! Поставката ви позволява да 
свържете вашето портативно устройство 
директно със системата на Philips, за да 
слушате любимата си музика с превъзходен 
звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/
iPhone/iPad, докато свири, за да слушате 
музика, без да се притеснявате, че 
батерията на портативния ви плейър ще се 
изтощи. Системата автоматично зарежда 
портативното устройство, докато то е в 
нея.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 

да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава присъствието на басите в 
целия диапазон на силата на звука - от слабо 
до силно - само с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
можете да включите динамичното усилване 
на басите, което усилва нивата на басите, за 
да се наслаждавате на еднакъв звук, дори 
когато намалите звука.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 
ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.

Цифрова настройка с настроени 
станции

Цифровото FM радио предлага 
допълнителни музикални възможности за 
музикалната колекция на вашата аудио 
система Philips. Просто настройте 
станцията, която искате да зададете, и 
задръжте бутона за настройка, за да 
запаметите честотата. С настройваните 
станции, които могат да бъдат съхранени, 
можете бързо да извиквате своята любима 
станция, без да е необходимо да 
настройвате ръчно честотите всеки път.

120 W RMS

Тази система има обща изходна мощност 
120 W RMS. RMS, или средно квадратична 
стойност, е обичайната мярка за звуковата 
мощност или по-точно за електрическата 
мощност, предавана от аудио усилвателя 
към високоговорителя и измервана във 
ватове. Количеството електрическа 
мощност, предавана към високоговорителя, 
и неговата чувствителност определят 
мощността на генерирания звук. Колкото 
по-голяма е консумираната мощност, 
толкова по-добра е звуковата мощност на 
високоговорителя.
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Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod classic, iPod nano 1-во 
поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 
3-то поколение, iPod touch, iPod с цветен 
дисплей, iPod 5-то поколение, iPod nano 4-то 
поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod 
touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod touch 2-
ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod 
touch 4-то поколение

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad, iPad 2

Звук
• Подобрение на звука: управление на цифров 
звук в 4 режима, Динамично усилване на басите

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Изходна мощност (RMS): 120 W

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 3
• Мембрани на високоговорителите: 3" 
високоговорител за ниски честоти

• Подобрен високоговорител: система 
басрефлексни високоговорители

• Тип на събуфъра: активен, вграден събуфър
• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: USB флаш 
устройство

• Режими на възпроизвеждане от докинг 
системата: бързо напред и назад, следваща и 
предишна песен, изпълнение и пауза

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Антена: FM антена
• Предварително настроени станции: 20
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Удобство
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Аларми: iPod аларма, USB аларма, 
радиобудилник

• Часовник: Цифров, таймер за заспиване
• Зарядно устройство: iPod, iPad, iPhone

Аксесоари
• Кабели/свързване: захранващ кабел
• Дистанционно управление
• Други: Ръководство за потребителя
• Гаранция: Гаранционна карта

Размери
• Дълбочина на главния блок: 350. мм
• Височина на главния блок: 978 мм
• Ширина на главния блок: 350 мм
• Ширина на опаковката: 1130 мм
• Височина на опаковката: 422 мм
• Дълбочина на опаковката: 398 мм
• Бруто тегло: 13 кг
• Нето тегло: 10,7 кг

Power
• Тип захранване: Вход за променлив ток

Зелено
• Икономичен режим на готовност: 1 W
•
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