
 

 

Philips Harmony
DVD Hi-Fi 
komponentsystem

Dokkingstasjon for iPod/iPhone/

iPad

HDMI 1080p

DCD7010
Gled deg over HiFi-musikk og -filmer

med Hi-Fi-domediskanthøyttalere
Få svært naturlig lyd med dette stilige Philips DCD7010/12-settet i aluminium – takket 
være Hi-Fi-domediskanthøyttalere. Hør på CDer, eller spill og lad iPod/iPhone/iPad. Se 
på DVDer med HDMI 1080p-oppskalering for å få en stor filmopplevelse.

En rikere lydopplevelse
• Hi-Fi-domediskanthøyttaler for detaljert og naturlig lyd
• Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
• Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
• Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
• 100 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk og filmer fra flere kilder
• Spill av og lad iPod/iPhone/iPad
• Spill av DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• Dolby Digital for optimal filmopplevelse
• HDMI 1080p oppskalerer til høy definisjon for skarpere bilder
• USB Direct for avspilling av bilder og musikk
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Førsteklasses overflate med edle materialer
• Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse



 Diskant- og basskontroll
Diskant og bass er equalizer-funksjoner som 
styrer henholdsvis de høye og de lave 
lydfrekvensene. Diskanten regulerer 
forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, 
mens bassen styrer forsterkingsnivået for de 
lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan 
du legge mer eller mindre vekt på høye og lave 
toner eller velge en flat innstilling for å høre 
musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og 
basskontroll kan du spille av musikken slik du 
liker den.

Klasse D-forsterker
Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, 
konverterer det til et digitalt signal og 
forsterker deretter signalet digitalt. Signalet 
går deretter inn i et demoduleringsfilter som 
produserer den endelige lyden. Den 
forsterkede digitale lyden har alle fordelene 
ved digital lyd, inkludert bedre lydkvalitet. I 
tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 
90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-
forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en 
kraftig forsterker som tar liten plass.

Dolby Digital

Dolby Digital, verdens ledende standarder for 
digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige 

måte å behandle lyd på, og du får dermed en 
enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

HDMI 1080p

HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er 
krystallklare. Filmer i standarddefinisjon kan nå 
nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir 
flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. 
Progressive Scan (representert med "p" i 
"1080p") eliminerer linjestrukturen som er 
vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig 
skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en 
direkte digital forbindelse som kan føre 
ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital 
flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge 
signaler. Dette gir perfekt bilde- og lydkvalitet, 
fullstendig fri for støy.

Spill av og lad iPod/iPhone/iPad

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din 
mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med 

dokkingstasjonen kan du koble den bærbare 
enheten direkte til Philips-systemet, slik at du 
kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. 
Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den 
spiller sangene, slik at du kan nyte musikken 
uten å bekymre deg for at batteriet til den 
bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader 
automatisk den bærbare enheten når den står 
i dokkingstasjonen.

Gullbelagt høyttalerkontakt

Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer 
bedre overføring av lydsignaler sammenlignet 
med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. 
Den minimerer også tapet av elektriske 
signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe 
som resulterer i en lydgjengivelse så nær 
virkeligheten som mulig.
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Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 50 W
• Lydsystem: Dolby Digital
• Lydforbedring: Klasse D digital forsterker, Diskant- 

og basskontroll, Volum

Høyttalere
• Høyttalertyper: Dome diskanthøyttaler
• Hovedhøyttaler: 5" woofer, 2-veis, Bassrefleks-

høyttalersystem, Avtagbare høyttalergriller
• Høyttalerforbedring: gullbelagte 

høyttalerkontakter

Lydavspilling
• Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, 

neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
• Avspillingsmodi for dokking: play og pause, hurtig 

forover og bakover, meny, opp og ned, neste og 
forrige spor

• Modi for USB Direct-avspilling: play/pause, hurtig 
forover / hurtig bakover, forrige/neste, gjenta, 
shuffle, stopp

• Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
WMA-CD, USB-flashstasjon

• Andre: ID3 Tag-støtte

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: DVD, DVD-Video, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video-CD/-
SVCD, USB-flashstasjon

• Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Søk 
forover/bakover, Hurtig bakover, Hurtig forover, 
Pause, Hopp over, Fortsett avspilling fra stopp, A-
B-gjentakelse, Gjenta, Vinkel, Sakte film, Zoom, 
Foreldrekontroll, Platemeny, OSD

• DVD-regionskode: 2

Bilde/skjerm
• Bildeforbedring: Videooppskalering, HD (720p, 

1080i, 1080p)

Digital bildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon, 

Snu, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, 
Zoom

• Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, USB-flashstasjon

Tuner/mottak/overføring
• Forhåndsinnstillinger: 20
• RDS: stasjonsnavn, programtype, radiotekst, RDS-

klokkesett
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)
• Tunerforbedring: Enkel innstilling (Plug & Play), 

automatisk digital søking, automatisk skanning
• Tunerbånd: FM mono, FM Stereo

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0

• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Utgang for 

komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, 
AUX-inngang, Linjeutgang, FM-antenne, Høyttalere 
til venstre og høyre

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-

alarm
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: VFD-skjerm
• Indikasjoner: DIM-modus
• Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, 

Italiensk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Polsk, 
Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Russisk, 
Tsjekkisk, Gresk, Ungarsk, Rumensk, Slovakisk

• EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Ettrykks 
standby, Systemvolumkontroll

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), 

Nettledning, FM-antenne, 3,5 mm 
stereolinjeinngangskabel, Garantisertifikat, 
Bruksanvisning

• Fjernkontroll: Fjernkontroll med 44 taster og 
2 x AAA-batterier

Mål
• Hovedenhetens bredde: 250 mm
• Hovedenhetens høyde: 92 mm
• Hovedenhetens dybde: 285 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 174 x 240 mm
• Høyde, hovedhøyttaler: 260 mm
• Emballasjebredde: 425 mm
• Emballasjehøyde: 441 mm
• Emballasjedybde: 310 mm
• Bruttovekt: 10 kg
• Nettovekt: 8,5 kg

Drift
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

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

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod mini, Førstegenerasjons 

iPod nano, Andregenerasjons iPod nano, 
Tredjegenerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons 
iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, 
Sjettegenerasjons iPod nano, iPod touch, 
Andregenerasjons iPod touch, Tredjegenerasjons 
iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod touch
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