
 

 

Philips
Komponentní Hi-Fi systém

Dok pro iPod / iPhone / iPad

DCM7005
Vychutnejte si hudbu Hi-Fi

Posedlost zvukem
Vychutnejte si přirozený zvuk s jemnými detaily díky Hi-Fi kuželovým výškovým reproduktorům. 
Tato sada pro přehrávání a nabíjení vašeho iPodu/iPhonu/iPadu má robustní povrchovou úpravou 
z hliníku. Poslouchejte MP3, rádio a další zařízení přes MP3 Link a USB Direct.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Hi-Fi kuželový výškový reproduktor pro podrobný a přirozený zvuk
• Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
• Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
• Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu
• Celkový výstupní výkon 100 W RMS

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Prvotřídní povrchová úprava ušlechtilými materiály
• Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně



 Regulace výšek a basů
Nastavení hloubek a výšek jsou funkce 
ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň 
zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. 
Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů 
hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení 
nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač 
pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo 
jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni 
jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak 
to odpovídá originálnímu záznamu. S 
nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat 
hudbu tak, jak to máte rádi.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu 
MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě 
toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou 
hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení MP3 extrémně 
pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný 
MP3 přehrávač k audiosystému.

Připojení USB Direct

Režim USB Direct umožňuje jednoduše 
připojit zařízení USB k portu USB na zařízení 
Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení 
Philips.

Zesilovač třídy D
Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový 
signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. 
Tento signál je pak veden do demodulačního 
filtru na koncový výstup. Zesílený digitální 
výstup poskytuje veškeré výhody digitálního 
zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě 
toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 
90% účinnost ve srovnání s tradičními 
zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální 
zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový 
výkon.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 
při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. 
Doky umožňují připojení vašeho přenosného 
zařízení přímo k systému Philips, takže můžete 
poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým 
zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše 
zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete 
vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se 
vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. 
Tento systém automaticky nabíjí vaše 
přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Pozlacený konektor reproduktoru

Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje 
lepší přenos audio signálu v porovnání s 
tradičním připojením click-fit. Pozlacený 
konektor také minimalizuje ztrátu elektrického 
signálu ze zesilovače do reproduktoru, což 
umožní vychutnat si hudební produkci tak 
blízkou realitě, jak jen je to možné.
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