
 

 

Philips
DVD mikro zenei rendszer

30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone/iPad készülékhez
DVD, CD, USB, FM
120 W, mélysugárzó

DCD3020
Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A hangzás bűvöletében
Hallgasson zenét az iPod/iPhone/iPad készülékén – egyszerűen csak dokkolja, a tok eltávolítása 
nélkül. A wOOx technológiának köszönhetően a Philips DVD mikro zenei rendszer erőteljes 
mélyhangot garantál, továbbá DVD-ket, DivX fájlokat, CD-ket és MP3-CD-ket is lejátszik.

Élvezze kedvenc filmjeit és zeneszámait
• DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
• Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• 120 W kimeneti RMS összteljesítmény

Egyszerű használat
• FM digitális hangolás a 20 állomás programozásához
• Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
• Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók



 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.

DVD, DivX® és MP3/WMA-CD 
lejátszása

A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb 
kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, 
(S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture 
CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. 
Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az 
SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a 
nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb 
képet biztosít. A DivX® támogatottság azt 

jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet 
meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 
alapú videotömörítési technológia, amely nagy 
fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók 
tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható 
DVD lemezen.

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.

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.
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Hang
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 60 W
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, 

Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók
• Fő hangszóró: Dóm magashangszóró, Kettős 

mélyhangszóró, wOOx mélyhangsugárzó

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DivX, DivX Ultra, DVD-

Video, Kép-CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, 
PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, 
Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet 
előre, OSD, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől

• DVD régiókód.: 5
• Videó javítása: Progresszív pásztázás

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, 

CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, 
Véletlenszerű lejátszás, Gyorskeresés előre/
visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése

• Betöltő típusa: Motoros, Tálca
• Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, 

Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

• ID3-tag támogatás

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Képjavítás: Diabemutató MP3 lejátszással
• Adathordozók lejátszása: Kép-CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• Programozott állomások: 20

Csatlakoztathatóság
• Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga 

cinch), Komponens Y, Pb, Pr (cinch)
• Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/

jobb), Analóg hangkimenet (bal/jobb)
• USB-vel: USB-gazdaport
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: FM antenna

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

ébresztés, USB-s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: EK-angol, 

Fényesítés, cseh, török, Román, magyar, orosz, 
dán, norvég, svéd, finn, görög, francia, német, 
holland, olasz, spanyol, portugál

• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Javaslatok: DIM üzemmód

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), 

Váltakozó áramú hálózati kábel, FM antenna, MP3 
csatlakozókábel

• Távvezérlő: 41 gombos
• Gyors üzembe helyezési útmutató: .
• Felhasználói kézikönyv: Angol, svéd, dán, finn, 

lengyel, cseh, szlovák, magyar
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

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

230 x 141 x 230 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

139 x 304 x 230 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

512 x 346 x 276 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 8,6 kg

Tápellátás
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
•
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