
 

 

Philips Harmony
Komponentní Hi-Fi systém 
s DVD

Dok pro iPod/iPhone/iPad
HDMI 1080p

DCD7010
Vychutnejte si vysoce věrnou hudbu a filmy
s kuželovými výškovými reproduktory Hi-Fi
Získejte úžasně přirozený zvuk s touto vynikající hliníkovou sadou Philips DCD7010/12 – díky Hi-Fi 

kuželovým výškovým reproduktorům. Poslouchejte CD disky nebo přehrávejte a nabíjejte svůj iPod/

iPhone/iPad. Sledujte DVD disky se zvýšeným rozlišením HDMI 1080p a získejte bohatý zážitek z filmu.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Hi-Fi kuželový výškový reproduktor pro podrobný a přirozený zvuk
• Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
• Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
• Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu
• Celkový výstupní výkon 100 W RMS

Vychutnejte si hudbu a filmy z různých zdrojů
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
• Přehrává disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
• Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
• Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Prvotřídní povrchová úprava ušlechtilými materiály
• Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně



 Regulace výšek a basů
Nastavení hloubek a výšek jsou funkce 
ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň 
zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. 
Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů 
hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení 
nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač 
pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo 
jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni 
jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak 
to odpovídá originálnímu záznamu. S 
nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat 
hudbu tak, jak to máte rádi.

Zesilovač třídy D
Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový 
signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. 
Tento signál je pak veden do demodulačního 
filtru na koncový výstup. Zesílený digitální 
výstup poskytuje veškeré výhody digitálního 
zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě 
toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 
90% účinnost ve srovnání s tradičními 
zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální 
zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový 
výkon.

Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové 
standardy Dolby Digital využívají toho, jak 

lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto 
si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk 
s realistickými prostorovými posuny.

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením 
poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy 
natočené ve standardním rozlišení si nyní 
můžete užívat v pravém vysokém rozlišení 
s podrobnějším a naprosto přirozeným 
obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená 
písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje 
řádkovou strukturu převažující na televizních 
obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně 
ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální 
připojení, přenášející nekomprimované 
digitální video ve formátu HD nebo digitální 
vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho 
převodu na analogový zvuk – výsledkem je 
perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, 
zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 
při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. 
Doky umožňují připojení vašeho přenosného 
zařízení přímo k systému Philips, takže můžete 
poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým 
zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše 
zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete 
vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se 
vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. 
Tento systém automaticky nabíjí vaše 
přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Pozlacený konektor reproduktoru

Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje 
lepší přenos audio signálu v porovnání s 
tradičním připojením click-fit. Pozlacený 
konektor také minimalizuje ztrátu elektrického 
signálu ze zesilovače do reproduktoru, což 
umožní vychutnat si hudební produkci tak 
blízkou realitě, jak jen je to možné.
DCD7010/12

Přednosti
Komponentní Hi-Fi systém s DVD
Dok pro iPod/iPhone/iPad HDMI 1080p



Datum vydání 2016-12-14

Verze: 2.0.10

12 NC: 8670 000 71461
EAN: 87 12581 57924 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W
• Zvukový systém: Dolby Digital
• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", 

Regulace výšek a basů, Zdůraznění basů

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Kuželový výškový reproduktor
• Hlavní reproduktor: 5" basový reproduktor, 

Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass 
Reflex, Odnímatelné mřížky reproduktorů

• Vylepšení reproduktoru: pozlacené konektory 
reproduktorů

Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program

• Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: 
přehrávání a pozastavení, rychlý posun vpřed/zpět, 
nabídka, nahoru a dolů, další/předchozí stopa

• Režimy přehrávání připojení USB Direct: 
přehrávání/pauza, rychle zpět/vpřed, předchozí/
další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

• Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
WMA-CD, Jednotka Flash USB

• Jiné: Podpora ID3 tagů

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DVD, DVD-Video, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, 
Jednotka Flash USB

• Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, 
Vyhledávání vpřed/vzad, Rychlý posun vzad, Rychlý 
posun vpřed, Pozastavení, Přeskočit, Obnovit 
přehrávání od místa zastavení, Funkce A-B Repeat, 
Repeat (Opakování), Úhel, Zpomalený chod, 
Zvětšení, Rodičovský zámek, Nabídka Disc Menu, 
OSD

• Kód oblasti DVD: 2

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: Zvýšení rozlišení videa, Vysoké 

rozlišení (720p, 1080i, 1080p)

Přehrávání digitálních fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Rotace, 

Prezentace s přehráváním formátu MP3, Zvětšení
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB

Tuner/příjem/vysílání
• Předvolby stanic: 20
• Systém RDS: název stanice, typ programu, radio 

Text, Nastavení hodin RDS
• Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
• Vylepšení tuneru: Snadná instalace (Plug & Play), 

automatické digitální ladění, automatické 
prohledávání

• Pásma tuneru: FM mono, FM stereo

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: USB 2.0
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm
• Sluchátka: 3,5 mm
• Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup 

kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro 
koaxiální kabel, Vstup AUX, Výstup, Anténa FM, 
Levý a pravý reproduktor

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB, Budík iPod
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: Displej VFD
• Indikátory: Režim DIM
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, 

Francouzská, Německá, Italská, Dánština, 
Nizozemština, Finština, Norština, Polská, 
Portugalská, Španělská, Švédština, Turecká, Ruská, 
Čeština, Řecká, Maďarština, Rumunština, 
Slovenština

• EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím 
jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím 
jednoho tlačítka, Ovládání hlasitosti systému

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa 

(Y), Napájecí kabel, Anténa FM, Stereofonní 
linkový kabel 3,5 mm, Záruční list, Uživatelská 
příručka

• Dálkový ovladač: 44tlačítkový dálkový ovladač se 
dvěma bateriemi AAA

Rozměry
• Šířka hlavní jednotky: 250 mm
• Výška hlavní jednotky: 92 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 285 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

174 x 240 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 260 mm
• Šířka balení: 425 mm
• Výška balení: 441 mm
• Hloubka balení: 310 mm
• Hrubá hmotnost: 10 kg
• Čistá hmotnost: 8,5 kg

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz

Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní se: iPad

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod mini, iPod nano 1. generace, 

iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod 
nano 4. generace, iPod nano 5 generace, iPod nano 
6. generace, iPod touch, iPod touch 2 generace, 
iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

•
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