
 

 

Philips Harmony
DVD-s komponens Hi-Fi 
rendszer

iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

HDMI 1080p

DCD7010
Élvezze a hifi zenét és a filmeket

Hi-Fi dóm magashangszórókkal
Kiemelkedően természetes hangzás a gyönyörű, alumínium kivitelezésű Philips DCD7010/12 Hi-Fi dóm 

magashangszóróknak köszönhetően. CD hallgatásra és iPod/iPhone/iPad-lejátszásra, illetve -töltésre is 

alkalmas. Nézzen gazdag képi élményt nyújtó DVD-ket a HDMI 1080p felkonvertálási funkciónak 

köszönhetően.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Hi-Fi dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
• D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
• Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
• Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
• 100 W kimeneti RMS összteljesítmény

Élvezze a zenét és a filmeket több forrásból
• Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét
• DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszása
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
• HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
• USB Direct, zene és fényképek lejátszásához
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Páratlan minőségű kidolgozás nemes anyagokból
• Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki



 Magas/mély hangok szabályozása
A magas- és mélyhang-szabályozás egy 
hangszínszabályozó funkció, amely az 
audiorendszerben a magas és a mély 
frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A 
magashang-szabályozás specifikusan a zene 
magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a 
mélyhang-szabályozás az alacsony hangok 
szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé 
mutató nyilak segítségével kényelmesen 
erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a 
magasabb hangokat, illetve meghagyhatja 
azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A 
magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy 
ízlése szerint hallgassa a zenét.

D osztályú erősítő
A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg 
jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet 
digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy 
demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső 
kimenet. A felerősített digitális kimenet a 
digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb 
hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D 
osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb 
a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől 
eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű 
erősítőt eredményez, nagy teljesítmény 
mellett.

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális 
többcsatornás audió szabvány az emberi fül 
működését veszi alapul, általa nagyszerű 
minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel 
kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású 
filmeket most valódi nagyfelbontásban 
élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. 
A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az 
„1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-
képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is 
biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. 
Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális 
kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen 
digitális HD videó vagy digitális többcsatornás 
hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás 
elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen 
zajmentes kép- és hangminőség.

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.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó

Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb 
minőségű audiojel-átvitelt biztosít a 
hagyományos csatlakozásokhoz képest. 
Minimálisra csökkenti továbbá az elektromos 
jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, 
ami a valós hangzást leginkább megközelítő 
hangvisszaadást eredményez.
DCD7010/12

Fénypontok
DVD-s komponens Hi-Fi rendszer
iPod/iPhone/iPad dokkolóegység HDMI 1080p



Kiadás dátuma  
2016-12-14

Verzió: 2.0.8

12 NC: 8670 000 71461
EAN: 87 12581 57924 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
DCD7010/12

Műszaki adatok
DVD-s komponens Hi-Fi rendszer
iPod/iPhone/iPad dokkolóegység HDMI 1080p

http://www.philips.com

