
 

 

Philips
dockningsljudsystem

Docka för iPod/iPhone/iPad

DC5070
Njut av musik från din iPod/iPhone/iPad med suveränt ljud
Besatt av ljud
Njut av stort ljud från det här imponerande höga Philips dockningssystemet som har ett 
2.1-högtalarsystem, en kraftfull inbyggd subwoofer och 120 W uteffekt. Dessutom är den 
här eleganta och unika högtalaren en docka att enkelt ansluta till för iPod/iPhone/iPad.

Lyssna på musik från olika källor
• Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Digital FM-mottag. med förinställningar
• En fjärrkontroll för systemet och iPod

Berika din ljudupplevelse
• 2.1-system med en inbyggd subwoofer
• Total uteffekt på 120 W RMS
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Design som matchar din inredning
• Unik torndesign som passar ditt sätt att leva



 Spela och ladda iPod/iPhone/iPad

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du 
laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan 
du ansluta den bärbara enheten direkt till 
Philips-systemet för underhållning så att du kan 
lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. 
Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under 
uppspelningen så att du kan lyssna på musik 
och behöver inte oroa dig för att batteriet till 
den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet 
laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 
som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör 
direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara 
mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik 
med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. 
Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt 
eftersom du bara behöver ansluta din bärbara 
MP3-spelare till ljudsystemet.

Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare 
musikalternativ till din musiksamling på 

ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter 
kanalen du vill förinställa och håll 
snabbvalsknappen intryckt så sparas 
frekvensen. Med förinställda kanaler kan du 
snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att 
manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

120 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 
120 W RMS. RMS står för Root Mean Square 
(kvadratroten ur medelvärdet), som är ett 
vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den 
elektriska energi som överförs från en 
förstärkare till en högtalare, och som mäts i 
watt. Mängden elektrisk energi som levereras 
till högtalaren och dess känslighet avgör vilken 
ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto 
bättre ljudeffekt från högtalaren.

USB Direct

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-
enheter till USB-porten på din Philips-enhet 
och spela upp digital musik direkt från Philips-
enheten.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Classic, iPod nano, 1:a 

generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod 
nano, 3:e generationen, iPod Touch, iPod med 
färgdisplay, iPod, 5:e generationen, iPod nano, 4:e 
generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod 
touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod touch, 2:a 
generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod 
touch, 4:e generationen

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2

Ljud
• Ljudförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB 

(Dynamic Bass Boost)
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt (RMS): 120 W

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 3
• Högtalarelement: 3 tums woofer
• Högtalarförbättring: basreflexhögtalare
• Subwoofertyper: aktiv, integrerad subwoofer
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: USB-flashminne
• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 

framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela 
upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo

• Antenn: FM-antenn
• Kanalförinställningar: 20
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Anslutningar
• USB: USB-värd
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD-display
• Larm: iPod-larm, USB-larm, radiolarm/

radioväckning
• Klocka: Digital, insomningsfunktion
• Laddningsenhet: iPod, iPad, iPhone

Tillbehör
• Kablar/anslutning: nätkabel
• Fjärrkontroll
• Övrigt: Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Mått
• Huvudenhet, djup: 350. mm
• Huvudenhet, höjd: 978 mm
• Huvudenhet, bredd: 350 mm
• Paketbredd: 1130 mm
• Paketbredd: 422 mm
• Pakethöjd: 398 mm
• Bruttovikt: 13 kg
• Nettovikt: 10,7 kg

Effekt
• Strömtyp: AC-ingång

Grön
• Eco Power-vänteläge: 1 W
•
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