
 

 

Philips Fidelio
telakointijärjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

DCM5090
Äänitorni
Hulluna ääneen
LivingSound ja PureDigital takaavat kantavan, vangitsevan ja kristallinkirkkaan äänen, jolla saat parhaan 
kuuntelukokemuksen CD-levyistäsi, iPodista, iPhonesta tai iPadista. Philipsin 3.1 DCM5090/10 -

telakointijärjestelmässä on sisäinen subwoofer, 200 W:n lähtöteho ja helppokäyttöinen telakka.

Tehosta äänentoistoa
• LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni
• 3.1-kaiutinjärjestelmä ja kiinteä subwoofer
• PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni
• Kokonaislähtöteho 200 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Sisustukseen sopiva muotoilu
• Ainutlaatuinen tornimuotoilu sopii elämäntyyliisi



 LivingSound

Philipsin LivingSound-tekniikka, jolle on haettu 
patenttia, laajentaa kuuluvuutta merkittävästi, 
joten voit uppoutua musiikin maailmaan 
laajemmalla alueella. LivingSound yhdistää 
useita ääniprosesseja ja palauttaa äänimaiseman 
runsauden ja tilaominaisuudet, jotka usein 
menetetään käytettäessä kompaktia 
stereojärjestelmää. Tuloksena on 
odottamattoman laaja äänimaisema, joka 
levittäytyy tasaisesti koko tilaan. Voit nauttia 
stereoäänestä entistä laajemmalla alueella.

PureDigital-ääni

PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa 
ääntä merkittävästi verrattuna perinteiseen 
analogiseen äänenkäsittelytekniikkaan, jota 
käytetään telakkasoittimissa, jotka käyttävät 
iPodin/iPhonen analogista äänilähtöä. Signaali-
kohina-suhde paranee merkittävästi, kun laite 
hyödyntää iPodin/iPhonen digitaalista 
äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka 
vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, 
tasapainoinen ääni.

Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista 
musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, 
kun iPod/iPhone/iPad latautuu! 
Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan 
laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten 
voit kuunnella musiikkia huippuluokan 
äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/
iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun 
tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä 
lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun 
se on telakoituna.

200 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 200 W 
RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen 
keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa 
tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen 
siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. 
Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen 
herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä 
korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen 
toistama ääniteho.

USB Direct

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa 
digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta 
yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-
porttiin.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että 
äänentoistojärjestelmän toistaman 
lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, 
MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, 
koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
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iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod nano, 6. 

sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, 
Värinäytöllinen iPod, iPod 5. sukupolvi, iPod, 5. 
sukupolvi, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. 
sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. 
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod touch, 4. 
sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad, iPad 2

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 200 W
• Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, 

Dynamic Bass Boost -bassotehostus, LivingSound
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: 5" bassokaiutin, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 4
• Subwoofer:: passiivi

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB Flash -asema
• Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/

ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen 
ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/
edellisen kappaleen haku

• Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
• ID3-tunnisteiden tuki
• USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, 

Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu 
toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

• Toisto lataustelineestä: iPhonen lataaminen, iPod-
laitteen lataaminen, iPadin lataaminen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus
• RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi, Kellon RDS-

asetus
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni

Liitännät
• Muut liitännät: FM-antenni
• 3,5 mm:n linjatulo (stereo): MP3 Link
• Takaliitännät: AUX-tulo

Käyttömukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, 

USB-hälytys, iPod-herätys
• Kello: Päänäyttö, uniajastin
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• Eco-valmiustila: 1 W
• Ilmaisimet: DIM-tila
• Latauslaite: iPad, iPhone, iPod
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-

antenni
• Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, 

italia
• Kaukosäädin
• Käyttöopas: 16 kieltä
• Kaapelit/liitäntä: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), 

virtajohto
• Muuta: Käyttöopas

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

422 x 1130 x 398 mm
• Kokonaispaino: 18 kg
• Nettopaino: 14,5 kg
• Päälaitteen syvyys: 350 mm
• Päälaitteen korkeus: 978 mm
• Päälaitteen leveys: 350 mm

Virta
• Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

Äänen toisto
• Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, 

seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys
• Toistomuodot: CD, MP3-CD, USB Flash -asema, 

WMA-CD
•
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