
 

 

Philips
Mikromusiksystem

• Docka för iPod/iPhone/iPad
• DAB+
• 40 W

DCB3070
Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud
Docka och njut av musik från din iPod/iPhone/iPad eller lyssna på kristallklar, knasterfri 
DAB+-radio. wOOx-tekniken ger en djupare bas, och de smarta 
väggmonteringsalternativen gör hemmet lite snyggare.

Berika din ljudupplevelse
• wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Total uteffekt på 40 W RMS

Lyssna på musik från olika källor
• Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
• Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Radio Data System för stationsinformation och annan service

Design som matchar din inredning
• Flexibel placering med alternativ för väggmontering
• Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans



 wOOx™-teknik

wOOx-tekniken är ett revolutionerande 
högtalarkoncept för att höra och uppleva en 
verkligt djup bas som är fylligare än i andra 
ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i 
harmoni med wOOx-baselementen och den 
exakta samklangen mellan huvudelementet och 
diskantelementet leder till mjuka övergångar 
från låga/medelhöga frekvenser till höga. En 
dubbelfjädrande och helt symmetrisk 
sandwich-konstruktion ger en låg och exakt 
bas utan märkbar distorsion. wOOx-
högtalarna ger dig en exceptionell djup och 
dynamisk bas genom att högtalarlådans hela 
volym utnyttjas för att förstärka 
musikintrycket.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 
som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

Spela och ladda iPod/iPhone/iPad

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du 
laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan 
du ansluta den bärbara enheten direkt till 
Philips-systemet för underhållning så att du kan 
lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. 
Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under 
uppspelningen så att du kan lyssna på musik 
och behöver inte oroa dig för att batteriet till 
den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet 
laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Kompatibel med DAB och FM

Utöver FM med analog sändning finns nu 
digitalradio med DAB (Digital Audio 

Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända 
radio via ett nätverk av markbundna sändare. 
Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan 
knaster. Med den här teknologin kan sändaren 
anknyta till den kraftigaste signalen som hittas. 
På DAB-digitalstationer finns det inga 
frekvenser som måste kommas ihåg, utan det 
räcker att ställa in stationens namn och du 
slipper ändra inställningen under resor.

USB Direct

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-
enheter till USB-porten på din Philips-enhet 
och spela upp digital musik direkt från Philips-
enheten.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör 
direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara 
mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik 
med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. 
Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt 
eftersom du bara behöver ansluta din bärbara 
MP3-spelare till ljudsystemet.
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Ljud
• Uteffekt: 2 x 20 W RMS
• Ljudförbättring: digital ljudkontroll, DBB (Dynamic 

Bass Boost), wOOx™-teknik
• Volymkontroll: upp/ned

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2
• Högtalarelement: 3 tums woofer

Ljuduppspelning
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-

skiva, USB-flashminne, WMA-CD
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
repetering, shuffle, Stopp

• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 
framåt och bakåt, meny, upp och ned, nästa och 
föregående spår, spela upp och pausa

• Övrigt: ID3 Tag Support

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM mono, FM-stereo
• Kanalförinställningar: 20
• RDS: programtyp, radio-text, RDS-klocka, 

stationsnamn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel 
installation (Plug & Play)

• DAB/DAB+: Information, Meny, Smart Scan

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
• USB: USB-värd

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-

larm, iPod-larm
• Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
• Laddningsenhet: iPad, iPhone, iPod
• Skärmtyp: VFD-display
• typ av laddare: front, motoriserad

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 3,5 mm 

stereoanslutningskabel, Nätkabel, DAB-antenn, 
Snabbguide, Skruvar för väggmontering, 2 st

• Fjärrkontroll: 31-knappskontroll
• Bruksanvisning: Engelska, tyska, franska, danska, 

norska, italienska

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

500 x 217 x 98 mm
• Paketbredd: 585 mm
• Paketbredd: 281 mm
• Pakethöjd: 180 mm
• Bruttovikt: 4,3 kg
• Nettovikt: 3,4 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Nano 1st Generation, iPod 

Nano 2nd Generation, iPod Nano 3rd Generation, 
iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th 
Generation, iPod nano 6th generation, iPod Touch, 
iPod touch 2nd Generation, iPod touch 3rd 
generation, iPod touch 4th generation

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2
•
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