Philips Fidelio
dockinggeluidssysteem

Dock voor iPod/iPhone/iPad

DCM5090

Geluidstoren
Bezeten van muziek
Geniet optimaal van de muziek op uw CD of iPod/iPhone/iPad dankzij het grootse, meeslepende en
kristalheldere geluid van LivingSound en PureDigital. Dit 3.1 Philips DCM5090/10-dockingsysteem
beschikt over een subwoofer, een uitgangsvermogen van 200 W en een gebruiksvriendelijk dock.
Verrijk uw luisterervaring
• LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid
• 3.1-luidsprekersysteem met een ingebouwde subwoofer
• Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 200 W RMS
Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
Ontwerp dat past in alle interieurs
• Uniek torenontwerp dat bij uw levensstijl past
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Kenmerken
LivingSound

met de digitale audio-uitgang op de iPod/
iPhone en digitale verwerking op elk niveau van
het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard,
helder geluid dat perfect in balans is.
Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en
opladen

De LivingSound-technologie van Philips
vergroot de ideale luisterpositie aanzienlijk; u
kunt nu genieten van overweldigende muziek
zonder recht voor het apparaat te zitten. Door
verschillende geluidsprocessen te combineren,
worden met LivingSound de volle geluiden en
ruimtelijke details hersteld die vaak verloren
gaan bij een compact stereosysteem. Het
resultaat is geluid dat voller is dan verwacht en
dat gelijkmatig over het vertrek wordt
verdeeld. Uw muziekplezier is niet langer
beperkt tot de traditionele beperkte
luisterpositie. Geniet van optimaal
stereogeluid in een groter gebied.
Zuiver, digitaal geluid

vermogen dat van een audioversterker naar
een luidspreker wordt overgebracht, gemeten
in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen
dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de
luidspreker bepalen het gegenereerde
geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe
groter het geluidsvermogen dat door de
luidspreker wordt uitgezonden.
Directe aansluiting op USB

Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u
uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw
draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op
het Philips-systeem om volop van uw favoriete
muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad
wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen
te maken dat de batterij van uw draagbare
speler leeg raakt. Zodra u het draagbare
apparaat in het entertainmentsysteem met
oplaadstation plaatst, wordt het automatisch
opgeladen.

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw
USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort
van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek
rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te
spelen.
MP3 Link

200 W RMS

De geavanceerde zuivere, digitale
verwerkingstechnologie levert bijzonder
superieure geluidsprestaties in vergelijking met
de conventionele analoge geluidstechnologie
die wordt gebruikt in dockspelers voor de
analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De
signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen
van 200 W RMS. RMS staat voor Root Mean
Square, wat een veelgebruikte maat is voor
audiovermogen, ofwel het elektrische

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers
afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete
muziek in de superieure geluidskwaliteit die
het audiosysteem levert. MP3 Link is
bovendien zeer handig omdat u uw draagbare
MP3-speler alleen maar op het audiosysteem
hoeft aan te sluiten.
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Specificaties
Compatibiliteit iPod

klokinstelling
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne

• Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod nano 6e
generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie,
iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie, iPod 5e
generatie, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e
generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e
generatie, iPod nano 5e generatie, iPod touch 4e
generatie

Connectiviteit

Compatibiliteit iPhone

Comfort

• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

iPad-compatibiliteit

• Compatibel met: iPad, iPad 2

Geluid

• Uitgangsvermogen (RMS): 200 W
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi,
Dynamic Bass Boost, LivingSound
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

• Hoofdluidspreker: 5 inch woofer, Bass Reflexluidsprekersysteem
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 4
• Subwoofertypen: Passief

Audioweergave

• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD, USB Flash Drive
• Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/
programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers,
Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige
nummer zoeken
• Ladertype: Automatisch, Lade
• Ondersteuning van ID3-tag
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel
achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze,
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen,
Shuffle, Stoppen
• Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod
opladen, iPad opladen

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•

Radioband: FM-zender
Automatisch digitaal afstemmen
Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
RDS: Programmatype, Zendernaam, RDS-
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• Andere aansluitingen: FM-antenne
• 3,5 mm stereo lijningangkabel: MP3 Link
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleeptimer,
USB-alarm, iPod-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Schermtype: VFD-scherm
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Indicaties: DIM-modus
• Oplaadapparaat: iPad, iPhone, iPod
• Schermtype: VFD-scherm

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FMantenne
• Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans,
Spaans, Italiaans
• Afstandsbediening
• Gebruiksaanwijzing: 16 talen
• Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo
lijningangkabel, Netsnoer
• Overig: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
422 x 1130 x 398 mm
• Brutogewicht: 18 kg
• Nettogewicht: 14,5 kg
• Diepte hoofdunit: 350 mm
• Hoogte hoofdunit: 978 mm
• Breedte hoofdunit: 350 mm

Vermogen

• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Audioweergave

• Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en
terugspoelen, Volgende en vorige nummer,
Afspelen en onderbreken
• Media afspelen: CD, MP3-CD, USB Flash Drive,
WMA-CD
•
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