
 

 

Philips
Microsistem muzical cu 
DVD

cu conector cu 30 de pini
pentru iPod/iPhone/iPad
DVD, CD, USB, FM
120 W, Amplificator de bas

DCD3020
Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Obsedat de sunet
Ascultaţi muzică de pe iPod/iPhone/iPad - pur şi simplu andocându-l aşa cum este, fără a 
trebui să îndepărtaţi carcasa. Microsistemul muzical DVD Philips furnizează bas puternic, 
graţie tehnologiei wOOx, şi redă fişiere DVDs, DivX, CD-uri şi CD-uri MP3

Savuraţi filmele și melodiile preferate
• Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală
• Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund și puternic
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Putere totală de ieșire 120 W RMS

Ușor de utilizat
• Tuner digital FM pentru presetarea a până la 20 de posturi
• Încărcare automată CD
• Funcţiile timer cu funcţie Sleep și Wake-Up



 Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. 
iPod/iPhone/iPad

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Staţia 
vă permite conectarea dispozitivului portabil 
direct la sistemul Philips pentru a putea asculta 
muzica preferată cu un sunet superb. De 
asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/
iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă 
puteţi bucura de muzică și să nu trebuiască să 
vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului 
portabil. Sistemul vă încarcă automat 
dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Redare DVD, DivX și MP3/WMA-CD

Playerul Philips este compatibil cu majoritatea 
discurilor DVD și CD disponibile pe piaţă. 
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) și Picture CD - toate pot fi redate pe 
player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". 
Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât 
a unui VCD, oferind în special o imagine mult 

mai precisă decât un VCD datorită rezoluţiei 
superioare. Cu asistenţa DivX® puteţi savura 
filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul 
media DivX este o tehnologie de compresie 
video bazată pe MPEG4, care vă permite să 
salvaţi fișiere video de dimensiuni mari, cum ar 
fi filme, trailere de filme și videoclipuri 
muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/
RW și discuri DVD.

USB Direct

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur și 
simplu, echipamentul USB la portul USB port 
pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală 
va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Tehnologie wOOx™

Tehnologia wOOx este un concept 
revoluţionar ce vă permite să auziţi și să simţiţi 
basul profund, mai amplu decât în orice alt 
sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în 
armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar 

coordonarea precisă dintre difuzorul principal 
și tweeter asigură o tranziţie lină de la 
frecvenţele joase-medii la cele înalte. Suspensia 
duală și construcţia de tip sandwich perfect 
simetrică oferă o bază precisă, fără 
distorsionări. Tehnologia wOOx produce un 
bas dinamic de calitate, utilizând integral 
volumul boxei pentru a crește cu adevărat 
impactul muzicii.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
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Sunet
• Putere de ieșire: 2 x 60 W
• Caracteristici superioare sunet: Digital Sound 

Control, Dynamic Bass Boost
• Sistem audio: Dolby Digital

Difuzoare
• Difuzor principal: Dome tweeter, Woofer dublu, 

Amplificator bas wOOx

Redare video
• Medii de redare: DivX, DivX Ultra, DVD-Video, 

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

• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, PBC, 
Redare lentă, Zoom, Restricţionare acces minori, 
Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă 
înainte, OSD, Reluare redare de la oprire

• Regiune DVD.: 5
• Caracteristici superioare video: Scanare progresivă

Redare audio
• Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare piesă/integrală/program, Redare 
aleatorie, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie 
următoare/anterioară

• Tip încărcător: Automat, Tavă
• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/

Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

• Acceptă etichete ID3

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Prezentare 

cu redare de MP3-uri
• Medii de redare: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală

• Caracteristici superioare tuner: Memorare 
automată

• Presetări de posturi: 20

Conectivitate
• Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben), 

Component Y Pb Pr (RCA)
• Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D), 

Ieșire audio analogică (S/D)
• USB: Port USB
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• Căști: 3,5 mm
• Alte conexiuni: Antenă FM

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio, 

Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal
• Limbi OSD: Engleză UK, Poloneză, Cehă, Turcă, 

Română, Maghiară, Rusă, Daneză, Norvegiană, 
Suedeză, Finlandeză, Greacă, Franceză, Germană, 
Olandeză, Italiană, Spaniolă, Portugheză

• Tip ecran: Afișaj VFD
• Indicaţii: Mod DIM

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), 

Cablu de alimentare CA, Antenă FM, Cablu MP3 
Link

• Telecomandă: 41 taste
• Ghid de iniţiere rapidă: .
• Manual de utilizare: Engleză, Suedeză, Daneză, 

Finlandeză, Poloneză, Cehă, Slovacă, Maghiară
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 230 x 141 x 230 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

139 x 304 x 230 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

512 x 346 x 276 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 8,6 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
•
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