
 

 

Philips
DVD hudobný 
mikrosystém

s 30-kolíkovým konektorom
pre iPod/iPhone/iPad
DVD, CD, USB, FM
120 W, vyžarovanie basov

DCD3020
Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom
Počúvajte hudbu zo svojho zariadenia iPod/iPhone/iPad – stačí ho vložiť do doku tak, ako je, 
a nemusíte ho pritom vyberať z puzdra. DVD hudobný mikrosystém Philips poskytuje vďaka 
technológii wOOx výkonné basy a prehráva disky DVD, súbory DivX, disky CD a MP3-CD

Potešte sa svojimi obľúbenými filmami a hudbou
• Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
• Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Technológia reproduktoru wOOx™ pre hlboké a výkonné basy
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Celkový výstupný výkon 120 W RMS

Jednoduché používanie
• Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami
• Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
• Funkcie časovača vypnutia a zapnutia



 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.

Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-
CD

Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s 
väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné 
na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-
CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je 
možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD 
znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu 

SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. 
Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým 
oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou 
formátu DivX® si môžete vychutnávať videá 
komprimované kodekom DivX®. Formát 
DivX je založený na technológii kompresie 
videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie 
veľkých súborov, ako sú filmy, filmové 
upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako 
disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

USB Direct

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho 
pripojiť zariadenie USB k portu USB na 
zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude 
prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Technológia wOOx™

Technológia wOOx je revolučný koncept v 
oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť 
a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako 
pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne 
budiče reproduktorov pracujú v harmónii s 

basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie 
medzi hlavným budičom a reproduktorom 
zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných 
až po vysoké frekvencie. Dvojité tlmenie a 
úplne symetrická dvojitá konštrukcia 
produkuje nízky a jasný podklad bez 
badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu 
skrinky reproduktora poskytuje wOOx 
výnimočne hlboký a dynamický bas, aby 
skutočne zosilnil pôsobenie hudby.

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.
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Zvuk
• Výstupný výkon: 2 x 60 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku, 

Dynamické zvýraznenie basov
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: Reproduktor s kužeľ. 

klenbou, Dvojitý basový reproduktor, wOOx 
vyžarovanie basov

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: Divx, DivX Ultra, DVD-Video, 

Obrázkové CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 
PBC, Pomalý pohyb, Zoom, Rodičovská kontrola, 
Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, 
displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od 
zastavenia

• DVD región.: 5
• Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-

R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, 
Náhodné prehrávanie, Rýchlo dopredu/dozadu, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby

• Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber, Zastavenie

• Podpora ID3 textu: áno

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s 

prehrávaním MP3
• Prehrávané médiá: Obrázkové CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo

• Automatické digitálne ladenie: áno
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• Predvolené stanice: 20

Pripojiteľnosť
• Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý 

konektor), Komponentný Y Pb Pr (konektor)
• Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (Ľ/P), 

Analógový audio výstup (Ľ/P)
• USB: USB hostiteľ
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Iné pripojenia: FM anténa

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, 

USB alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• OSD jazyky: Britská angličtina, Leštenie, Čeština, 

Turečtina, Rumunčina, Maďarčina, Ruština, 
Dánčina, Nórčina, Švédčina, Fínčina, Grécky, 
Francúzština, Nemčina, Holandčina, Taliančina, 
Španielčina, Portugalčina

• Typ displeja: Displej VFD
• Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel 

(Y), Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM 
anténa, Kábel MP3 Link

• Diaľkové ovládanie: 41 tlačidiel
• Stručná príručka spustenia: .
• Manuál používateľa: Angličtina, švédčina, dánčina, 

fínčina, poľština, čeština, slovenčina, maďarčina
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

230 x 141 x 230 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

139 x 304 x 230 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 512 x 346 x 276 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 8,6 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
•
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