
 

 

Philips Harmony
DVD-komponentti-
mikrohifijärjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

HDMI 1080p

DCD8000
Luonnollinen, todentuntuinen ääni

Hulluna ääneen
Nauti ClariSoundin tuottamasta tarkasta äänestä ja sen todenmukaisista yksityiskohdista. 
Alumiinikoteloinen upea laite toistaa iPodista/iPhonesta/iPadista ja lataa ne. Lisäksi se 
toistaa CD- ja DVD-levyjä ja näyttää elokuvat terävinä HDMI 1080p -kuvanparannuksella.

Tehosta äänentoistoa
• ClariSoundin tarkka ääni ja todenmukaiset yksityiskohdat
• Ylös sijoitettu diskanttikaiutin tuottaa yksityiskohtaista ja luonnollista ääntä
• Lasikuituinen bassokaiutin takaa luonnollisen äänentoiston
• Innovatiivinen bassoportti toistaa basson puhtaana ja täyteläisenä
• Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen
• Kokonaislähtöteho 160 W RMS

Toista musiikkia ja elokuvia useista lähteistä
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad samanaikaisesti
• Toista DVD-, DivX® Ultra-, MP3/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-levyjä
• HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan
• Dolby Digital-elokuvanautintoon
• USB Direct musiikki- ja valokuvatoistoon

Huippuluokan viimeistely ja loistavat materiaalit
• Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta



 ClariSound

ClariSound tuo uutta eloa lempimusiikkiisi 
tarkalla, yksityiskohtaisella äänentoistollaan, 
joka huokuu lämpöä ja tunnelmaa. Ylös 
sijoitettu diskanttikaiutin toistaa ääntä 
täyteläisesti ja selkeästi samalla, kun tehokas 
lasikuituinen bassokaiutin takaa laajan 
äänimaiseman, joka täyttää tilan. Puhdasta 
äänentoistoa tasapainottaa Philipsin 
innovatiivisen bassoporttitekniikan tuottama 
syvä basso. Pehmeä kalotti takaa äänen ja 
soitinten yksityiskohtien todenmukaisen 
toiston, jotta voit nauttia alkuperäisen 
tuotannon kaikista dynaamisista ja vetoavista 
nyansseista.

Kullatut kaiutinliittimet

Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman 
äänisignaalin perinteisiin pikaliitäntöihin 

verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja 
kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat 
mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.

Dolby Digital

Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, 
perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja 
tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka 
äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

HDMI 1080p

Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa 
kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa 
normaalitarkkuuksisia elokuvia 
teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää 
yksityiskohtia ja tekee kuvasta 
todenmukaisemman. Progressive Scan 
(1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun 
viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan 

terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran 
digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää 
pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja 
digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta 
analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja 
äänen laatu on täysin häiriötöntä.

Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista 
musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, 
kun iPod/iPhone/iPad latautuu! 
Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan 
laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten 
voit kuunnella musiikkia huippuluokan 
äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/
iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun 
tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä 
lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun 
se on telakoituna.
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Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 80 W
• Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
• Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Basso- 

ja diskanttisäätö, Loudness-bassotehostus

Kaiuttimet
• Kaiutintyypit: Diskanttikalotti
• Pääkaiutin: 5,25" bassokaiutin, Kaksisuuntainen, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Irrotettavat 
kaiutinristikot

• Kaiutinparannukset: kullatut kaiutinliittimet

Äänen toisto
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Telakointitoistotilat: toisto ja keskeytys, nopeutus 
eteen- ja taaksepäin, valikko, ylös ja alas, seuraava 
ja edellinen kappale

• USB Direct -toistotilat: toisto/tauko, pikakelaus 
eteen ja taakse, seuraava/edellinen, toisto, 
satunnaistoisto, pysäytys

• Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-
CD, USB Flash -asema

• Muuta: ID3-tunnisteiden tuki

Videotoisto
• Toistomuodot: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video-CD/SVCD, USB 
Flash -asema

• Levytoistotilat: Normaali toisto, Haku eteen- ja 
taaksepäin, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku 
eteenpäin, Keskeytys, Ohitustoiminto, Toiston 
jatko keskeytyskohdasta, jakson jatkuva toisto (A-
B), Jatkuva toisto, Kulma, Zoomaus, Lapsilukko, 
Levyvalikko, Hidastuskuva, näyttö

• DVD-aluekoodi: 2

Kuva/näyttö
• Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), 

Videokuvan parannus

Digitaalisten kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
• Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio, Kierto, 

Kuvaesitys ja MP3-toisto, Zoomaus
• Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, USB Flash -asema

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo, FM-mono
• Pikavalinnat: 20
• RDS: aseman nimi, ohjelman tyyppi, radio-

tekstitoiminto, kellon RDS-asetus
• Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
• Virittimen parannukset: Helppo asennus (Plug & 

Play), automaattinen digitaaliviritys, 
automaattihaku

Liitännät
• Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
• Kuulokkeet: 6,3 mm
• Takaliitännät: HDMI-lähtö, Komposiittivideolähtö 

(CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, AUX-tulo, 
FM-antenni, Vasen ja oikea kaiutin, Linjalähtö, MP3 
Link

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-

hälytys, iPod-herätys
• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• Ilmaisimet: DIM-tila
• Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, tanska, 

hollanti, suomi, norja, puola, portugali, espanja, 
ruotsi, turkki, venäjä, tšekki, kreikka, unkari, 
romania, slovakia

• EasyLink: Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila 
yhdellä painikkeella, Järjestelmän 
äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto 

(Y), Virtajohto, FM-antenni, 3,5 mm:n 
linjatulokaapeli (stereo), Takuutodistus

• Kaukosäädin: 44 painikkeen kaukosäädin, 2 AAA-
paristoa

• Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat
• Päälaitteen leveys: 270 mm
• Päälaitteen korkeus: 142 mm
• Päälaitteen syvyys: 295 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x S): 180 x 282 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 320 mm
• Pakkauksen leveys: 750 mm
• Pakkauksen korkeus: 350 mm
• Pakkauksen syvyys: 340 mm
• Kokonaispaino: 16,5 kg
• Nettopaino: 14,5 kg

Virta
• Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod mini, iPod nano 1. sukupolvi, 

iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, 
iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, 
iPod nano 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. 
sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. 
sukupolvi
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