
 

 

Philips Fidelio
dokstacijas skaņas sistēma

iPod/iPhone/iPad dokstacija

DCM5090
Skaņas tornis
Pārņemti ar skaņu
Iegūstiet labāko no saviem kompaktdiskiem vai iPod/iPhone/iPad ar plašu, aizraujošu un kristāldzidru 
skaņu – ko nodrošina LivingSound un PureDigital. Šajā 3.1 Philips DCM5090/10 dokstacijas sistēmā 

ietverts iebūvēts zemās frekvences skaļrunis, tai ir 200 W izejas jauda un viegli lietojams doks.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• LivingSound plašākai, telpiskākai stereo skaņai
• 3.1 skaļruņu sistēma ar iebūvētu subvūferi
• PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu
• 200 W RMS kopējā izejas jauda

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad
• Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
• USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
• FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

Dizains, kas iederas jūsu interjerā
• Unikāls torņveida dizains, kas atbilst jūsu dzīvesveidam



 LivingSound

Philips patentam pieteiktā LivingSound 
tehnoloģija ievērojami paplašina vislabākās 
dzirdamības zonu (ideālo klausīšanās vietu 
telpā), līdz ar to varat baudīt patiesi telpisku 
mūziku lielākā zonā. Apvienojot dažādus skaņas 
procesus, LivingSound atjauno skaņu telpas 
bagātīgumu un telpiskās detaļas, kādas 
kompaktā stereo sistēmā bieži pazūd. Rezultāts 
ir vēl izvērstāka dzirdamības zona nekā to 
varēja paredzēt — tā ir plaši un vienmērīgi 
izkliedēta telpā. Tagad mūzikas baudījumu vairs 
neierobežo tradicionāli šaura zona. Baudiet 
optimālu stereo skaņu lielākā platībā.

PureDigital skaņa

Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes 
tehnoloģija nodrošina ievērojami kvalitatīvāku 
skanējumu salīdzinājumā ar tradicionālo 
analogo audio apstrādes tehnoloģiju, kāda 
sastopama dokstaciju atskaņotājos, kuros 
izmantota analogā audio izvade no iPhone/
iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio 
izvadi un visos ķēdes posmos lietojot digitālo 

apstrādi, tiek panākta daudz lielāka signāla un 
traucējumu attiecība. Rezultāts ir 
nepārspējama skaņas tīrība, kas ir perfektā 
līdzsvarā.

Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/
iPad

Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/
iPhone/iPad uzlādes laikā! Dokstacija dod 
iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši Philips 
sistēmai, lai jūs varat klausīties savu iemīļoto 
mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā 
tiek uzlādēts arī iPod/iPhone/iPad, lai jūs varat 
baudīt mūziku un neraizēties par to, ka 
portatīvā atskaņotāja baterija izlādēsies. 
Sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, 
kamēr tā ir ievietota dokstacijā.

200 W RMS

Šai sistēmai ir 200 W RMS kopējā izejas jauda. 
RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio 
jaudas tipisks raksturlielums jeb 
elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas 
pastiprinātāja un ko mēra vatos. 

Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem 
skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto 
skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka 
ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

USB Direct

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši 
pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB 
lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota 
tieši no Philips ierīces.

MP3 saite

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši 
atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides 
atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina 
priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio 
sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī 
ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno 
portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.
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iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod, iPod classic, iPod nano 

(6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), 
iPod ar krāsu displeju, iPod (5. paaudze), iPod (5. 
paaudze), iPod nano (1. paaudze), iPod nano 
(2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano 
(4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod touch 
(4. paaudze)

iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad saderība
• Saderīgs ar: iPad, iPad 2

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 200 W
• Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 

režīmi, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., 
LivingSound

• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: 5" zemfrekvenču skaļrunis, 

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 4
• Basu skaļruņu tipi: pasīvs

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
• Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu/

programma, Atskaņot jauktā secībā, 20 skaņdarbi, 
programmējams, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, 
Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana

• Ielādētāja tips: Motorizēts, Nodalījums
• ID3 tagu atbalsts
• USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, 

Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot 
jauktā secībā, Apturēt

• Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod 
uzlāde, Notiek iPad uzlāde

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Automātiska digitālā regulēšana
• Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana

• RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums, RDS 
pulksteņa iestatīšana

• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Antena: FM antena

Savienojamība
• Citi savienojumi: FM antena
• 3,5 mm stereo ieeja: MP3 saite
• Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio 

modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, USB 
modinātāja signāls, iPod modinātāja signāls

• Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
• Displeja tips: VFD displejs
• Eco gaidstāves režīms: 1 vats
• Rādījumi: DIM režīms
• Uzlādes ierīce: iPad, iPhone, iPod
• Displeja tips: VFD displejs

Piederumi
• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena
• Īsa lietošanas pamācība: Angļu, vācu, holandiešu, 

franču, spāņu, itāļu
• Tālvadības pults
• Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas
• Kabeļi/savienojums: 3,5 mm stereo līnijas ieejas 

kabelis, strāvas vads
• Citi: Lietotāja rokasgrāmata

Izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

422 x 1130 x 398 mm
• Bruto svars: 18 kg
• Neto svars: 14,5 kg
• Ierīces dziļums: 350 mm
• Ierīces augstums: 978 mm
• Ierīces platums: 350 mm

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz

Audio atskaņošana
• Dokstacijas atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz 

priekšu un atpakaļ, nākamais un iepriekšējais celiņš, 
atskaņot un pauzēt

• Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, USB 
zibatmiņas disks, WMA-CD

•
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