
 

 

Philips
Kubmikroljudsystem

med 30-stiftskontakt
för iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W

DCM1070
Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud
Docka din iPhone-/iPod-spelare. Lyssna på musik genom att använda en enda enkel 
kontroll. Utmärkt ljud och snygg design. Luta dig tillbaka, slappna av och njut av musik hela 
dagen, på ditt sätt.

Berika din ljudupplevelse
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Total uteffekt på 10 W RMS

Lyssna på musik från olika källor
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt



 Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från 
kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från 
vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är 
akustiskt förbunden med woofern för att få en 
lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet 
blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
distorsion. Det fungerar genom att luftmassan 
i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan 
uppleva nya djupa basljud.

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.

Spela musik och ladda din iPod/iPhone

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

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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Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Övrigt: ID3 Tag Support
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
programmerad uppspelning, repetering, shuffle, 
Stopp

• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 
framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela 
upp och pausa

Ljud
• Uteffekt: 2 x 5 W RMS
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), digital 

ljudkontroll
• Volymkontroll: upp/ned

Högtalare
• Högtalarelement: 3 tums woofer
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Kanalförinställningar: 20
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, iPod-

larm, USB-larm
• typ av laddare: toppmatad
• Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion

• Skärmtyp: LCD-display
• Färg på bakgrundsbelysning: vit
• Laddningsenhet: iPhone, iPod

Tillbehör
• Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel
• Fjärrkontroll
• Bruksanvisning: flera språk
• Övrigt: Snabbstartguide
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått
• Bruttovikt: 3,5 kg
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 198 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 143 mm
• Huvudenhet, djup: 250 mm
• Paketbredd: 516 mm
• Huvudenhet, höjd: 143 mm
• Paketbredd: 308 mm
• Pakethöjd: 195 mm
• Huvudenhet, bredd: 140 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

med färgdisplay, iPod, 5:e generationen, iPod 
Touch, iPod Classic, iPod nano, 1:a generationen, 
iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e 
generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod 
touch, 2:a generationen, iPod 6th Generation, iPod 
nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e 
generationen, iPod Shuffle, iPod touch, 3:e 
generationen, iPod touch, 4:e generationen

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

iPhone 4, iPhone 4S
•
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