
 

 

Philips Harmony
Hi Fi-system för DVD med 
komponent

Docka för iPod/iPhone/iPad
HDMI 1080p

DCD7010
Njut av HiFi-musik och filmer

med Hi-Fi dome tweeter-högtalare
Få ett utsökt naturligt ljud med de här läckra Philips-högtalarna DCD7010/12 i aluminium – 
tack vare Hi-Fi dome tweeter. Lyssna på CD-skivor eller spela upp och ladda din iPod/iPhone/
iPad. Titta på DVD-filmer med HDMI 1080p-upplösning och få en mäktig filmupplevelse.

Berika din ljudupplevelse
• Hi-Fi dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud
• Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
• Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
• Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
• Total uteffekt på 100 W RMS

Spela upp musik och film från flera källor
• Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
• Spela upp DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
• HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
• USB Direct för musikuppspelning och fotovisning
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Förstklassig finish med ädla material
• Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet



 Diskant- och baskontroll
Diskant- och baskontroll är equalizer-
funktioner för att kontrollera höga och låga 
frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten 
reglerar du förstärkningen av höga toner i 
musiken medan basen kontrollerar de låga 
tonerna. Med upp- och nedknapparna är det 
lätt att fokusera mer på de låga eller höga 
tonerna. Om du låter diskant- och 
baskontrollen vara orörd kan du spela upp 
musik så som den spelades in. Diskant- och 
baskontrollerna gör att du får musiken så som 
du vill ha den.

Klass D-förstärkare
I en digital Class D Amplifier™ konverteras 
analoga signaler till digitala och därefter 
förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen 
skickas sedan genom ett demoduleringsfilter 
för att ges den slutliga kvaliteten. Det 
förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar 
som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive 
förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital 
Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare 
jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den 
här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en 
kraftfull förstärkare med litet footprint.

Dolby Digital

Eftersom Dolby Digital, som är världens 
populäraste standard för digitalt flerkanaligt 

ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att 
bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med 
överlägsen kvalitet och verklighetstrogna 
ledljud.

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger 
kristallklara bilder. Du kan nu uppleva 
standardupplösta filmer med verklig 
högupplösning – garanterat mer detaljrika och 
mer verklighetstrogna. Progressive Scan-
funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer 
som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger 
garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på 
moset gör HDMI en direkt digital anslutning 
som kan överföra såväl okomprimerad digital 
HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan 
konvertering till analoga data, så att du kan 
uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt 
störningsfritt.

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.

Guldpläterad högtalaranslutning

Den guldpläterade högtalaranslutningen ger 
bättre ljudsignalöverföring jämfört med 
traditionella click-fit-anslutningar. Den 
minimerar dessutom den elektriska 
signalförlusten från förstärkaren till 
högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som 
är så realistisk som möjligt.
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Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 50 W
• Ljudsystem: Dolby Digital
• Ljudförbättring: Digital klass D-förstärkare, 

Diskant- och baskontroll, Loudness

Högtalare
• Högtalartyper: Dome tweeter
• Huvudhögtalare: 5 tums woofer, 2-vägs, 

Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller
• Högtalarförbättring: guldpläterade 

högtalaranslutningar

Ljuduppspelning
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Uppspelningslägen för dockning: spela upp och 

pausa, snabbspolning framåt och bakåt, meny, upp 
och ned, nästa och föregående spår

• Uppspelningslägen för USB Direct: spela upp/paus, 
snabbspolning bakåt/framåt, föregående/nästa, 
repetering, shuffle, Stopp

• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-
skiva, WMA-CD, USB-flashminne

• Övrigt: ID3 Tag Support

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD, DVD-video, DVD+R/

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

• Skivuppspelningslägen: Standarduppspelning, Sök 
framåt/bakåt, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, Paus, 
Hoppa över, Återuppta spelning från stopp, 
Repetera A–B, Repetering, Vinkel, Ultrarapid, 
Zoom, Föräldrakontroll, Skivmeny, OSD

• DVD-regionkod: 2

Bild/visning
• Bildförbättring: Förbättrad videoupplösning, HD 

(720p, 1080i, 1080p)

Digitalfotovisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: HD-ready, Rotera, Bildspel med 

MP3-uppspelning, Zoom
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, USB-flashminne

Mottagare/mottagning/sändning
• Kanalförinställningar: 20
• RDS: stationsnamn, programtyp, radio-text, RDS-

klocka
• Antenn: FM-antenn (75 ohm)
• Mottagarförbättring: Enkel installation (Plug & 

Play), automatisk digital kanalsökning, automatisk 
avsökning

• Radioband: FM mono, FM-stereo

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0

• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
• Hörlur: 3,5 mm
• Anslutningar bak: HDMI-utgång, 

Kompositvideoutgång (CVBS), Digital 
koaxialutgång, AUX-ingång, Linjeutgång, FM-
antenn, Vänster och höger högtalare

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-

larm, iPod-larm
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: VFD-display
• Indikationer: DIM-läge
• OSD-språk (On-screen Display): Engelska, 

Franska, Tyska, Italienska, Danska, Nederländska, 
Finska, Norska, Polska, Portugisiska, Spanska, 
Svenska, Turkiska, Ryska, Tjeckiska, Grekiska, 
Ungerska, Rumänska, Slovakiska

• EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en 
knapptryckning, Standby med en knapptryckning, 
Systemvolymkontroll

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), 

Nätkabel, FM-antenn, 3,5 mm 
stereoanslutningskabel, Garanticertifikat, IFU/
Bruksanvisning

• Fjärrkontroll: 44-knappars fjärrkontroll med 
2xAAA-batterier

Mått
• Huvudenhet, bredd: 250 mm
• Huvudenhet, höjd: 92 mm
• Huvudenhet, djup: 285 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 174 x 240 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 260 mm
• Paketbredd: 425 mm
• Paketbredd: 441 mm
• Pakethöjd: 310 mm
• Bruttovikt: 10 kg
• Nettovikt: 8,5 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

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

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Mini, iPod nano, 1: 

generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod 
nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e 
generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod 
nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 
2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, 
iPod touch, 4:e generationen
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