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Σύστημα Component Hi-
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Βάση για iPod/iPhone/iPad

DCM7005
Απολαύστε μουσική υψηλής πιστότητας

Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε φυσικό και λεπτομερή ήχο, χάρη στα θολοειδή τουίτερ Hi-Fi. Με στυλάτο 
φινίρισμα αλουμινίου, αυτό το σύστημα αναπαράγει και φορτίζει το iPod/iPhone/iPad 
σας. Ακούστε MP3, ραδιόφωνο και άλλες συσκευές μέσω MP3 Link και USB Direct.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Θολοειδές τουίτερ για λεπτομερή και φυσικό ήχο
• Ψηφιακός ενισχυτής Class D για ποιοτική απόδοση ήχου
• Έλεγχος πρίμων και μπάσων για ρύθμιση των υψηλών και χαμηλών τόνων
• Επίχρυση υποδοχή ηχείων για ανώτερη μετάδοση σήματος
• Συνολική ισχύς εξόδου 100W RMS

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές
• Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Κορυφαίο φινίρισμα με υλικά υψηλής ποιότητας
• Περίβλημα από αλουμίνιο για ποιοτική εμφάνιση και υφή



 Έλεγχος πρίμων και μπάσων
Τα πρίμα και τα μπάσα είναι λειτουργίες 
equalizer, οι οποίες ελέγχουν τις υψηλές και 
χαμηλές συχνότητες του ήχου αντίστοιχα. 
Τα πρίμα ρυθμίζουν την ενίσχυση των 
υψηλών τόνων της μουσικής, ενώ τα μπάσα 
ελέγχουν την ενίσχυση των χαμηλών τόνων. 
Με τη χρήση των πλήκτρων με τα άνω και 
κάτω βέλη, ο ακροατής μπορεί να αυξήσει ή 
να μειώσει με εύκολο τρόπο την έμφαση των 
χαμηλών και υψηλών τόνων ή να αφήσει τα 
πρίμα και τα μπάσα επίπεδα, ώστε να 
αναπαραχθούν οι αρχικές ρυθμίσεις 
εγγραφής. Ο Έλεγχος πρίμων και μπάσων 
σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε 
μουσική με τον τρόπο που θέλετε.

Σύνδεση MP3

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει 
αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από 
φορητά media player. Εκτός από το γεγονός 
ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας 
μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που 
προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι 
επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε 
το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

USB Direct

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς 
συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη 
θύρα USB της συσκευής Philips και 
απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή 
μουσικής από τη συσκευή Philips.

Ενισχυτής Class D
Ο Ψηφιακός ενισχυτής Class ‘D’ λαμβάνει το 
αναλογικό σήμα, το μετατρέπει σε ψηφιακό 
και το ενισχύει ψηφιακά. Έπειτα το σήμα 
περνά μέσα από ένα φίλτρο 
αποδιαμόρφωσης και παράγει τον τελικό 
ήχο. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος διαθέτει 
όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης 
ποιότητας ήχου. Επιπλέον, ο Ψηφιακός 
ενισχυτής Class ‘D’ διαθέτει περισσότερο 
από 90% αποδοτικότητα συγκριτικά με τους 
παραδοσιακούς ενισχυτές AB. Αυτή η υψηλή 
αποδοτικότητα ερμηνεύεται σε έναν ισχυρό 
ενισχυτή, ο οποίος καταλαμβάνει ελάχιστο 
χώρο.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/
iPhone/iPad

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 
ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad! Η βάση 
σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε τη 
φορητή συσκευή απευθείας στο σύστημα 
Philips και να ακούτε την αγαπημένη σας 
μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει 
το iPod/iPhone/iPad κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής, ώστε να μπορείτε να 
απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να 
ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της 
φορητής συσκευής σας. Το σύστημα 
φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή ενώ 
είναι συνδεδεμένη.

Επίχρυσες υποδοχές ηχείων

Η επίχρυση υποδοχή ηχείων εξασφαλίζει 
καλύτερη μετάδοση ηχητικών σημάτων σε 
σύγκριση με τις παραδοσιακές υποδοχές 
click-fit. Μειώνει επίσης την απώλεια 
ηλεκτρικού σήματος από τον ενισχυτή στο 
ηχείο, ώστε η αναπαραγωγή του ήχου να 
προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο 
την πραγματικότητα.
DCM7005/12

Χαρακτηριστικά
Σύστημα Component Hi-Fi
Βάση για iPod/iPhone/iPad  



Ημερομηνία έκδοσης 
2012-11-27

Έκδοση: 1.0.7

12 NC: 8670 000 75785
EAN: 87 12581 60192 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 50 W
• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων, 
Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Ένταση

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: Θολοειδή τουίτερ
• Κύριο ηχείο: Γούφερ 5", 2 δρόμων, Σύστημα 
ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Αποσπώμενες 
γρίλιες ηχείων

• Βελτίωση ηχείων: επίχρυσες υποδοχές ηχείων

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/
προηγούμενου άλμπουμ, αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία 
αναπαραγωγή/πρόγραμμα

• Λειτουργίες αναπαραγωγής σε σύνδεση: 
γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, μενού, πάνω 
και κάτω, επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, 
αναπαραγωγή και παύση

• λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη 
κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, 
αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, 
αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, 
τυχαία αναπαραγωγή, stop

• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
WMA-CD, USB flash drive

• Άλλα: Υποστήριξη ID3-tag

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• RDS: όνομα σταθμού, τύπος προγράμματος, 

radio text, Ρολόι RDS
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Κεραία: Κεραία FM
• Βελτίωση δέκτη: εύκολη εγκατάσταση (plug & 

play), αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, 
αυτόματη σάρωση

Συνδεσιμότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB 

2.0
• Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Έξοδος, Κεραία 

FM, Αριστερά και δεξιά ηχεία

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB, Ξυπνητήρι iPod

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 
3,5 χιλ, Κεραία FM, Πιστοποιητικό εγγύησης

• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 44 πλήκτρων 
με μπαταρίες 2xAAA

• Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

Διαστάσεις
• Πλάτος κύριας μονάδας: 250 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 92 χιλ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 285 χιλ.
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 

174 x 240 χιλ.
• Ύψος κύριου ηχείου: 260 χιλ.
• Πλάτος συσκευασίας: 425 χιλ.
• Ύψος συσκευασίας: 441 χιλ.
• Βάθος συσκευασίας: 310 χιλ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

Συμβατότητα με iPad
• Συμβατότητα με: iPad

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod mini, iPod nano 1ης γενιάς, 

iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod 
nano 4ης γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod nano 
6ης γενιάς, iPod touch, iPod touch 2ης γενιάς, 
iPod touch 3ης γενιάς, iPod touch 4ης γενιάς

•
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