
 

 

Philips
dokovací zvukový systém

• Dok pre zariadenia iPod/iPhone/
iPad

DC5070
Vychutnajte si hudbu z iPodu/iPhonu/iPadu s dokonalým zvukom
Posadnutí zvukom
Vychutnajte si intenzívny zvuk z tohto mohutného dokovacieho systému od spoločnosti Philips s 

reproduktorovým systémom 2.1, integrovaným výkonným subwooferom a výstupným výkonom 

120 W. Jedinečne elegantný reproduktor je korunovaný ľahko prístupným dokom pre zariadenie iPod/

iPhone/iPad.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Systém 2.1 so vstavaným subwooferom
• Celkový výstupný výkon 120 W RMS
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Jedinečný dizajn veže, ktorý doplní váš životný štýl



 Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/
iPhone/iPad

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo 
iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho 
prenosného zariadenia priamo k systému 
Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu 
s vynikajúcim zvukom. Navyše počas 
prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad 
nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a 
nemusíte mať obavy, či sa vybije batéria 
prenosného prehrávača. Keď je prenosné 
zariadenie v doku, systém automaticky nabije 
jeho batériu.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám 
ponúka výber prednastavených ovládacích 
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou 
ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy 
pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa 
technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 

presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 
tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie 
MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. 
Okrem toho, že vám umožní vychutnať si 
obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom 
zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj 
výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 
jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.

Digitálne ladenie v pásme FM s 
predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné 
možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio 
systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, 
ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte 
tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S 
predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré 
môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k 
rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli 
príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

120 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 
120 W RMS. RMS (Root Mean Square) 
znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je 
typické meranie zvukového výkonu, presnejšie 
elektrického výkonu prenášaného zo 
zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý 
sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického 
výkonu privedeného do reproduktora a jeho 
citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. 
Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový 
výkon reproduktor dosahuje.
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Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod classic, iPod nano 

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

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

iPhone 4

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad, iPad 2

Zvuk
• Vylepšenie zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania 

zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Výstupný výkon (RMS): 120 W

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 3
• Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor
• Zdokonalenie reproduktora: systém 

reproduktorov Bass Reflex
• Typy basového reproduktora: aktívny, integrovaný 

subwoofer
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a 

dozadu, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a 
pozastaviť

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo
• Anténa: FM anténa
• Predvolené stanice: 20
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD displej
• Budíky: iPod alarm, USB alarm, rádiobudík
• Hodiny: Digitálny, časovač vypnutia
• Nabíjacie zariadenie: iPod, iPad, iPhone

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: sieťový kábel
• Diaľkové ovládanie: áno
• Iné: Manuál používateľa
• Záruka: Záručný list

Rozmery
• Hĺbka hlavnej jednotky: 350. mm
• Výška hlavnej jednotky: 978 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 350 mm
• Šírka balenia: 1130 mm
• Výška balenia: 422 mm
• Hĺbka balenia: 398 mm
• Hmotnosť brutto: 13 kg
• Hmotnosť netto: 10,7 kg

Príkon
• Typ napájania: Vstup AC

Zelená
• Pohotovostný režim Eco Power: 1 W
•
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