
 

 

Philips
Mikrowieża DVD

ze złączem 30-stykowym
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
DVD, CD, USB, tuner FM
120 W, promiennik basów

DCD3020
Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Fascynacja Dźwiękiem
Słuchaj muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad — wystarczy je zadokować, nawet w 
futerale. Mikrowieża DVD firmy Philips zapewnia potężne basy dzięki technologii wOOx 
i umożliwia odtwarzanie płyt DVD, CD i MP3-CD, a także plików DivX.

Ciesz ulubionymi filmami i muzyką
• Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
• System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
• Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Głośniki z technologią wOOx™ emitują silne i głębokie tony niskie
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Całkowita moc wyjściowa 120 W RMS

Łatwe użytkowanie
• Cyfrowe strojenie stacji FM umożliwia zaprogramowanie do 20 stacji
• Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
• Funkcje budzenia i zasypiania



 Odtwarzanie i ładowanie urządzenia 
iPod/iPhone/iPad

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, 
ładując jednocześnie swoje urządzenie iPod, 
iPhone lub iPad! Podstawka dokująca 
umożliwia podłączanie urządzenia 
przenośnego bezpośrednio do zestawu firmy 
Philips, co pozwala słuchać ulubionej muzyki z 
doskonałym nagłośnieniem. Urządzenie iPod, 
iPhone lub iPad jest ładowane podczas 
odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba 
martwić się o jego rozładowanie. Zestaw 
automatycznie ładuje akumulator urządzenia 
przenośnego po jego zadokowaniu.

Odtwarzanie płyt DVD, DivX i MP3/
WMA-CD

Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z 
większością dostępnych na rynku płyt DVD i 
CD. Płyty DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-
CD, CD(RW) i Picture CD – wszystkie można 

odtwarzać za pomocą odtwarzacza. Skrót 
SVCD oznacza „Super VideoCD”, a jakość 
tych płyt jest dużo lepsza niż płyt VCD – obraz 
jest wyraźniejszy ze względu na wyższą 
rozdzielczość. Obsługa formatu DivX® 
umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w 
tym standardzie. Format DivX to technologia 
kompresji filmów wykorzystująca standard 
MPEG4, umożliwiająca zapisanie dużych 
plików, takich jak filmy, koncerty i wideoklipy, 
na nagrywalnych płytach CD-R/RW i DVD.

Bezp. połącz. USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć 
urządzenie USB do portu USB w urządzeniu 
Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana 
bezpośrednio z urządzenia Philips.

Technologia wOOx™

Technologia wOOx to nowy sposób budowy 
głośników oferujący fantastycznie głębokie 

basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne 
głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem 
basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie 
głośnika głównego z głośnikami 
wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście 
od niskich i średnich do wysokich 
częstotliwości. Idealnie symetryczna 
konstrukcja przekładkowa z podwójnym 
zawieszeniem pozwala na uzyskanie 
precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych 
zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni 
wykorzystać objętość pudła rezonansowego, 
dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i 
można naprawdę poczuć siłę muzyki.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCl)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje 
wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień 
korektora — jazz, rock, pop i muzyka 
klasyczna — pozwalających na 
zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla 
różnych stylów muzycznych. Każdy tryb 
wykorzystuje technologię korekcji graficznej w 
celu automatycznego dostrojenia balansu 
dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości 
mających największe znaczenie w danym stylu. 
Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu 
dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja 
korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną 
przyjemność ze słuchania muzyki.
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Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2 x 60 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa korekcja 

dźwięku (DSCl), Dynamiczne wzmocnienie basów
• System dźwięku: Dolby Digital

Głośniki
• Główny głośnik: Głośnik wysokotonowy, 

Podwójny głośnik niskotonowy, Promiennik basów 
wOOx

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DivX, DivX Ultra, DVD-

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

• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 
A-B, Kąt, PBC, Odtwarzanie w zwolnionym 
tempie, Zoom, Nadzór rodzicielski, Menu płyty, 
Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie 
do przodu, OSD, Odtwarzanie od momentu 
zatrzymania

• Region DVD.: 5
• Funkcje poprawy sygnału wideo: Skanowanie 

progresywne

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 

utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, 
Odtwarzanie w kolejności losowej, Szybkie 
odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie 
nast./poprzed. ścieżki

• Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie 

przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/
wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie 
zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, 
Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie

• Obsługa znaczników ID3

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z 

dźwiękiem MP3
• Odtwarzane nośniki: Picture CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo

• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji
• Pamięć stacji: 20

Możliwości połączeń
• Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS 

(żółty cinch), Wyjście składowych Y Pb Pr (cinch)
• Złącza audio: Analogowe wejście audio (L/R), 

Analogowe wyjście audio (L/R)
• USB: Host USB
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
• Słuchawki: 3,5 mm
• Inne połączenia: Antena FM

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem, budzenie z 
urządzenia USB

• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Języki menu ekranowego: angielski (Wielka 

Brytania), polski, czeski, turecki, rumuński, 
węgierski, rosyjski, duński, norweski, szwedzki, 
fiński, grecki, francuski, niemiecki, holenderski, 
włoski, hiszpański, portugalski

• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
• Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód 

wideo (Y), Przewód zasilający sieciowy, Antena 
FM, Przewód MP3 Link

• Pilot zdalnego sterowania: 41 przycisków
• Skrócona instrukcja obsługi: .
• Instrukcja obsługi: Angielski, szwedzki, duński, 

fiński, polski, czeski, słowacki, węgierski
• Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

230 x 141 x 230 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

139 x 304 x 230 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

512 x 346 x 276 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 8,6 kg

Moc
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
•
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