
 

 

Philips
telakointijärjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

DC5070
Nauti iPodin/iPhonen/iPadin musiikin loistavasta äänentoistosta
Hulluna ääneen
Nauti upeasta äänentoistosta Philips-telakointijärjestelmällä, jossa on 2.1-
äänentoistojärjestelmä, tehokas integroitu subwoofer ja 120 watin lähtöteho. Elegantisti 
yksilöllisen kaiuttimen päällä on helppokäyttöinen telakka iPodille/iPhonelle/iPadille.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
• USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille

Tehosta äänentoistoa
• 2.1-kanavainen järjestelmä ja kiinteä subwoofer
• Kokonaislähtöteho 120 W RMS
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Ainutlaatuinen tornimuotoilu sopii elämäntyyliisi



 Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista 
musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, 
kun iPod/iPhone/iPad latautuu! 
Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan 
laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten 
voit kuunnella musiikkia huippuluokan 
äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/
iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun 
tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä 
lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun 
se on telakoituna.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että 
äänentoistojärjestelmän toistaman 
lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, 
MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, 
koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-
äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. 
Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

120 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 120 W 
RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen 
keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa 
tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen 
siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. 
Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen 
herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä 
korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen 
toistama ääniteho.
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iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi, 

iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, 
iPod touch, Värinäytöllinen iPod, iPod, 5. sukupolvi, 
iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, 
iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, iPod touch, 2. 
sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. 
sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad, iPad 2

Ääni
• Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, 

Dynamic Bass Boost -bassotehostus
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho (RMS): 120 W

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 3
• Kaiutinelementit: 3" bassokaiutin
• Kaiutinparannukset: bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Subwoofer:: aktiivinen, sisäinen subwoofer
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto
• Toistomuodot: USB Flash -asema
• Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, 

seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
• Antenni: FM-antenni

• Pikavalinnat: 20
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käyttömukavuus
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Herätykset: iPod-herätys, USB-hälytys, 

radioherätys
• Kello: Digitaalinen, uniajastin
• Latauslaite: iPod, iPad, iPhone

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: virtajohto
• Kaukosäädin
• Muuta: Käyttöopas
• Takuu: Takuutodistus

Mitat
• Päälaitteen syvyys: 350. mm
• Päälaitteen korkeus: 978 mm
• Päälaitteen leveys: 350 mm
• Pakkauksen leveys: 1130 mm
• Pakkauksen korkeus: 422 mm
• Pakkauksen syvyys: 398 mm
• Kokonaispaino: 13 kg
• Nettopaino: 10,7 kg

Virta
• Virtatyyppi: AC-tulo

Vihreä
• Eco-valmiustila: 1 W
•
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