
 

 

Philips
dockinggeluidssysteem

Dock voor iPod/iPhone/iPad

DC5070
De muziek op uw iPod/iPhone/iPad krijgt een fantastisch geluid
Bezeten van muziek
Ga helemaal op in het krachtige geluid van dit indrukwekkende Philips-dockingsysteem met 2.1-

luidsprekersysteem, een krachtige geïntegreerde subwoofer en 120 W vermogen. Op deze even 

unieke als elegante luidspreker bevindt zich een dock waarop u eenvoudig een iPod/iPhone/iPad plaatst.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
• Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod

Verrijk uw luisterervaring
• 2.1-systeem met ingebouwde subwoofer
• Totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Ontwerp dat past in uw interieur
• Uniek torenontwerp dat bij uw levensstijl past



 Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en 
opladen

Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u 
uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw 
draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op 
het Philips-systeem om volop van uw favoriete 
muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad 
wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen 
te maken dat de batterij van uw draagbare 
speler leeg raakt. Zodra u het draagbare 
apparaat in het entertainmentsysteem met 
oplaadstation plaatst, wordt het automatisch 
opgeladen.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-
bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers 
afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete 
muziek in de superieure geluidskwaliteit die 
het audiosysteem levert. MP3 Link is 
bovendien zeer handig omdat u uw draagbare 
MP3-speler alleen maar op het audiosysteem 
hoeft aan te sluiten.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden 
voor uw muziekcollectie op uw Philips-

audiosysteem. U hoeft alleen maar af te 
stemmen op de zender die u wilt instellen als 
voorkeurzender en de voorkeurknop 
ingedrukt te houden om de frequentie op te 
slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om 
snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

120 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen 
van 120 W RMS. RMS staat voor Root Mean 
Square, wat een veelgebruikte maat is voor 
audiovermogen, ofwel het elektrische 
vermogen dat van een audioversterker naar 
een luidspreker wordt overgebracht, gemeten 
in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen 
die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de 
luidspreker bepalen het gegenereerde 
geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe 
groter het geluidsvermogen dat door de 
luidspreker wordt uitgezonden.

Directe aansluiting op USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw 
USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort 
van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek 
rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te 
spelen.
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Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod classic, iPod nano 1e 

generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e 
generatie, iPod touch, iPod met kleurendisplay, 
iPod 5e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod 
nano 5e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/
32 GB, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e 
generatie, iPod touch 4e generatie

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad-compatibiliteit
• Compatibel met: iPad, iPad 2

Geluid
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, 

Dynamic Bass Boost
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Uitgangsvermogen (RMS): 120 W

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 3
• Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
• Luidsprekerverbetering: Bass Reflex-

luidsprekersysteem
• Subwoofertypen: Actief, Geïntegreerde subwoofer
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave
• Media afspelen: USB Flash Drive
• Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en 

terugspoelen, Volgende en vorige nummer, 
Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo
• Antenne: FM-antenne
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Connectiviteit
• USB: USB-poort
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Comfort
• Schermtype: LCD-display
• Alarmfuncties: iPod-alarm, USB-alarm, Radio-alarm
• Klok: Digitaal, Sleeptimer
• Oplaadapparaat: iPod, iPad, iPhone

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: Netsnoer
• Afstandsbediening
• Overig: Gebruiksaanwijzing
• Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen
• Diepte hoofdunit: 350. mm
• Hoogte hoofdunit: 978 mm
• Breedte hoofdunit: 350 mm
• Breedte van de verpakking: 1130 mm
• Hoogte van de verpakking: 422 mm
• Diepte van de verpakking: 398 mm
• Brutogewicht: 13 kg
• Nettogewicht: 10,7 kg

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang

Groen
• Energiebesparende stand-bystand: 1 W
•
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