
 

 

Philips
Mikro zenei rendszer

30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone/iPad készülékhez
CD, MP3-CD, USB, FM
120 W, mélysugárzó

DCM3020
Gazdag és erőteljes hangzás

A hangzás bűvöletében
Töltse meg otthonát iPod/iPhone/iPad eszköze dallamaival. A divatos Philips mikro zenei 
rendszer szabad teret enged a zenének a wOOx technológia erőteljes basszus hangzása 
jóvoltából. Az eszközt csak dokkolnia kell, akár védőtokkal együtt.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
• Dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 120 W kimeneti RMS összteljesítmény

Egyszerű használat
• Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
• Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások
• Univerzális távvezérlő az audiorendszerhez és az iPod/iPhone/iPad készülékhez



 iPod/iPhone/iPad lejátszás és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben 
tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A 
dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja 
hordozható készülékét a Philips rendszerhez, 
így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. 
Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/
iPad lejátszójának töltésére, így nem kell 
aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A 
rendszer automatikusan tölti hordozható 
készülékét dokkolás közben.

wOOx™ technológia
A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-
koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, 
minden más audiorendszernél gazdagabb 
mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A 
különleges hangszórómeghajtók a wOOx 
mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő 
meghajtó és a magashangszórók közötti 
pontos hangolás finom átmeneteket enged meg 
az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak 
között. A kettős felfüggesztés és a 
szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül 
adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A 
wOOx különösen mély és dinamikus 
basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes 
térfogatával felerősíti a zene hatását.

Dóm magashangszóró
A dóm magashangszórók által biztosított tiszta 
magas és közepes frekvenciák javítják a 
hangsugárzókból kiadott eredő hangzás 
tisztaságát. A torzítatlan és színezetében 

változatlan szélessávú hang harmonikus elegyét 
nyújtó hangszóróknak köszönhetően mind az 
énekhang, mind a hangszerek hangja 
részletgazdag és tiszta, így az eredő hangzás 
mélyhangszórókkal párosítva is 
kiegyensúlyozott.

USB Direct

Az USB Direct mód segítségével csak 
csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips 
készülék USB-portjához, és a digitális zenei 
tartalom közvetlenül a Philips készülékről 
játszható le.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 

zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az 
MP3 összeköttetés különösen kényelmessé 
teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót 
a hangrendszerbe helyeznie.
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• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 60 W
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, 

Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Dóm magashangszóró
• Fő hangszóró: Kétutas, wOOx mélyhangsugárzó

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/

program, Véletlenszerű lejátszás, 20 
programozható műsorszám, Gyorskeresés előre/
visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése

• Betöltő típusa: Motoros, Tálca
• ID3-tag támogatás
• Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, 

Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 
iPhone töltése, iPad töltése, Gyorskeresés előre és 
visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás 
és szünet, Menü, fel és le gomb

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• RDS: Programtípus, Állomásnév, Rádiótext
• Programozott állomások: 20

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB-gazdaport
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: MP3 Link
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, FM antenna, 

Bal és jobb oldali hangsugárzók

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-

s ébresztés, iPod ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, FM antenna, Nemzetközi garancialevél
• Kábelek: MP3 vonalbemeneti kábel
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
• Gyors üzembe helyezési útmutató: angol, német, 

holland, francia, spanyol, olasz
• Távvezérlő

Méretek
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

139 x 304 x 230 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

230 x 141 x 230 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

512 x 346 x 276 mm
• Bruttó tömeg: 8,6 kg
• Nettó tömeg: 7,3 kg

Tápellátás
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: 1. generációs iPod nano, 2. 

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

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad
•
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