
 

 

Philips
Mikro zenei rendszer

• iPod/iPhone/iPad 
dokkolóegység

• DAB+,
• 40 W

DCB3070
Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében
Dokkolás után élvezheti a zenét a kívánt iPod/iPhone/iPad eszközről, vagy zavarmentes DAB+ 

rádióadást is hallgathat a hangrendszer segítségével. A wOOx technológia érezhetően jobban zengő 

basszussal fokozza az élményt, az intelligens, falra szerelhető kialakítás pedig egy kis extra eleganciát 

kölcsönöz otthonának.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 40 W RMS kimeneti összteljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét
• DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető
• A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt



 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.

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.

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.

DAB és FM kompatibilitás

A DAB digitális rádió (Digital Audio 
Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az 
FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást 
tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb 
választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; 
kristálytiszta, recsegésmentes hangot juttatva 
el hozzájuk. A technológia segítségével a 
vevőkészülék rááll a számára észlelhető 
legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak 
köszönhetően nem kell többé megjegyezni a 
frekvenciákat: a készülékek hangolása 
állomásnév szerint történik, azaz nincs többé 
akadály.

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.
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Hang
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 20 W RMS
• Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás, 

Dinamikus basszuskiemelés, wOOx™ technológia
• Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2
• Hangszórók: 3"-es mélyhangszóró

Audiolejátszás
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-
CD, USB flash meghajtó, WMA-CD

• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

• Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és 
visszafelé, menü, fel és le, Következő és előző 
zeneszám, Lejátszás és szünet

• Egyéb: ID3-tag támogatás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
• Programozott állomások: 20
• RDS: programtípus, rádiótext, RDS órabeállítás, 

állomásnév
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & 
Play)

• DAB/DAB+: Infó kijelző, Menü, Intelligens 
pásztázás

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• USB-vel: USB-gazdaport

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

s ébresztés, iPod ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Töltőkészülék: iPad, iPhone, iPod
• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Betöltő típusa: elülső, motoros

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 3,5 mm-es sztereó bemenet, 

Váltakozó áramú hálózati kábel, DAB antenna, 
Gyors felhasználói útmutató, 2 csavar falra 
szereléshez

• Távvezérlő: 31-gombos távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv: Angol, német, francia, dán, 

norvég, olasz

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

500 x 217 x 98 mm
• Csomag szélessége: 585 mm
• Csomag magassága: 281 mm
• Csomag mélysége: 180 mm
• Bruttó tömeg: 4,3 kg
• Nettó tömeg: 3,4 kg

Tápellátás
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz

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

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

iPhone 4

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad, iPad 2
•
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