
 

 

Philips Harmony
Sistem DVD Hi-Fi cu 
componente

Staţie de andoc. pt. iPod/iPhone/

iPad

HDMI 1080p

DCD7010
Bucuraţi-vă de muzică şi filme de înaltă fidelitate
cu tweetere cu dom Hi-Fi
Cu acest sistem minunat fabricat din aluminiu Philips DCD7010/12 obţineţi un sunet cu detalii superbe 

şi naturale - datorită tweeterelor cu dom Hi-Fi. Ascultaţi CD-uri sau redaţi şi încărcaţi iPod/iPhone/iPad-

ul. Vizionaţi DVD-uri cu HDMI 1080p upscaling pentru a vă bucura de o experienţă cinematografică 

deosebită.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Tweeter de tip dom Hi-Fi pentru sunet detaliat și natural
• Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate
• Controlul frecvenţelor înalte și joase asigură obţinerea sunetului dorit
• Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
• Putere totală de ieșire 100 W RMS

Savuraţi muzica și filmele din surse multiple
• Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
• Redare DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare
• USB Direct pentru redare muzică și fotografii
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Finisaj Premium, cu materiale de calitate
• Carcasă de aluminiu cu design de calitate



 Control înalte și joase
Frecvenţele înalte (treble) și cele joase (bass) 
controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă 
frecvenţă ale sistemului audio. Utilizând tastele 
Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau 
descrește nivelul frecvenţelor înalte sau joase, 
accentuând sau diminuând aportul acestora. 
De asemenea, pot fi acceptate nivelurile 
prestabilite, pentru a asculta muzica la setările 
iniţiale. Controlul frecvenţelor înalte și al 
basului vă permite să ascultaţi muzică așa cum 
doriţi.

Amplificator de clasă D
Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul 
analogic, îl convertește în semnal digital, 
amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi 
într-un filtru de demodulare pentru obţinerea 
rezultatului final. Rezultatul amplificat digital 
oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv 
calitate crescută. În plus, amplificatorul digital 
de clasă D are o eficienţă cu 90% mai mare faţă 
de amplificatoarele tradiţionale AB.

Dolby Digital

Deoarece Dolby Digital, standardul audio 
multi-canal digital cel mai bun din lume, 
utilizează modul natural în care urechea 
procesează sunetele, veţi avea parte de sunet 

surround de cea mai bună calitate, cu repere 
spaţiale reale.

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie 
standard pot fi urmărite acum la rezoluţie cu 
adevărat de înaltă definiţie - asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea 
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") 
elimină structura liniilor preponderentă pe 
ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, 
HDMI realizează o conexiune digitală directă 
care poate transmite imagini video 
necomprimate, precum și semnal audio digital 
pe mai multe canale, fără conversii la analogic - 
oferind o calitate perfectă a imaginii și 
sunetului, fără zgomote.

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.

Conector difuzor placat cu aur

Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură 
o transmisie mai bună a semnalului audio, spre 
deosebire de tradiţionale click-fit. De 
asemenea, reduce la minim pierderea 
semnalului electric dintre amplificator și boxă, 
rezultând un sunet mai real ca niciodată.
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Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 50 W
• Sistem audio: Dolby Digital
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 

clasa "D", Control înalte și joase, Volum

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Dome tweeter
• Difuzor principal: Woofer de 5", 2 căi, Sistem de 

boxe Bass Reflex, Grile pt. boxe detașabile
• Caracteristici superioare boxe: conectoare difuzor 

placate cu aur

Redare audio
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Andocare moduri de redare: redare și pauză, 
repede înainte și înapoi, meniu, sus și jos, melodia 
următoare și anterioară

• Moduri de redare USB Direct: redare/pauză, 
derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, 
anterior/următor, repetare, aleator, Stop

• Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-
CD, Unitate flash USB

• Altele: Acceptă etichete ID3

Redare video
• Medii de redare: DVD, DVD-Video, DVD+R/

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

• Moduri redare disc: Standard Play, Căutare înainte/
înapoi, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă 
înainte, Pauză, Salt, Reluare redare de la oprire, 
Repetare A-B, Repetare, Unghi, Redare lentă, 
Zoom, Restricţionare acces minori, Meniu disc, 
OSD

• Cod regiune DVD: 2

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Upscaling video, 

Înaltă definiţie (720p, 1080i, 1080p)

Redare foto digitală
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluţie de 

înaltă definiţie, Rotire, Prezentare cu redare de 
MP3-uri, Zoom

• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, Unitate flash USB

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Presetări de posturi: 20
• RDS: nume post de radio, tip program, Radio Text, 

reglare ceas prin RDS
• Antenă: Antenă FM (75 ohm)
• Îmbunătăţire reglaj: Instalare facilă (plug & play), 

reglare automată digitală, scanare automată
• Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• Căști: 3,5 mm
• Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video 

compozită (CVBS), Ieșire coaxială digitală, Intrare 
AUX, Ieșire line-out, Antenă FM, Boxe stânga și 
dreapta

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, 

Alarmă iPod
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: Afișaj VFD
• Indicaţii: Mod DIM
• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 

Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, 
Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, 
Rusă, Cehă, Greacă, Maghiară, Română, Slovacă

• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 
atingere, Mod standby la o singură atingere, 
Comandă volum sistem

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

Cablu de alimentare CA, Antenă FM, Cablu intrare 
stereo de 3,5 mm, Certificat de garanţie, IFU / 
Manual de utilizare

• Telecomandă: Telecomandă cu 44 de taste cu 2 
baterii AAA

Dimensiuni
• Lăţime unitate principală: 250 mm
• Înălţime unitate principală: 92 mm
• Adâncime unitate principală: 285 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 174 x 240 mm
• Înălţime boxă principală: 260 mm
• Lăţime ambalaj: 425 mm
• Înălţime ambalaj: 441 mm
• Adâncime ambalaj: 310 mm
• Greutate brută: 10 kg
• Greutate netă: 8,5 kg

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

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod mini, iPod nano prima 

generaţie, iPod nano a 2-a generaţie, iPod nano a 3-
a generaţie, iPod nano a 4-a generaţie, iPod nano a 
5-a generaţie, iPod nano a 6-a generaţie, iPod 
touch, iPod touch a 2-a generaţie, iPod touch a 3-a 
generaţie, iPod touch a 4-a generaţie

•
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