
 

 

Philips
Komponentti-hifi-
järjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

DCM7005
Nauti hifi-musiikista

Hulluna ääneen
Nauti luonnollisesta ja yksityiskohtaisesta äänestä Hi-Fi-diskanttikaiuttimien ansiosta. Tyylikäs, 
kestävä alumiininen laite toistaa sisältöä iPodista/iPhonesta/iPadista ja myös lataa laitteet. 
Kuuntele MP3-tiedostoja, radiota ja muita laitteita MP3 Link- ja USB Direct -yhteyden kautta.

Tehosta äänentoistoa
• Hi-Fi-diskanttikaiuttimen äänentoisto on tarkka ja luonnollinen
• Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
• Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
• Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen
• Kokonaislähtöteho 100 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Huippuluokan viimeistely ja loistavat materiaalit
• Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta



 Basso- ja diskanttisäätö
Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen 
ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja 
korkeataajuisten äänten tasoa. Basso säätelee 
musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja 
diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- 
ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa 
korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja 
diskantin alkuperäisten asetusten mukaan 
tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin 
saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että 
äänentoistojärjestelmän toistaman 
lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, 
MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, 
koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

USB Direct

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa 
digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta 
yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-
porttiin.

D-luokan vahvistin
Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa 
analogisen signaalin digitaaliseksi signaaliksi ja 
vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy 
tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka 
tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu 
digitaalinen lähtösignaali on kaikilta 
ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, 
myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi 
digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 
prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-
vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka 
vie vain vähän tilaa.

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.

Kullatut kaiutinliittimet

Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman 
äänisignaalin perinteisiin pikaliitäntöihin 
verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja 
kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat 
mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.
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