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Viihdejärjestelmätelakka

DC1010
Nauti iPod- ja CD-musiikista 

kaikkialla
Soita iPod- ja CD-musiikkia asenteella. Philipsin hienossa viihdejärjestelmätelakka 
DC1010:ssä on koko äänialueen kaiutinjärjestelmä ja tehokas Dynamic Bass Boost - 
täydellinen laite reippaaseen äänentoistoon kaikkialla!

Nauti lempimusiikistasi
• Toista musiikkia ja lataa iPod
• Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
• AM/FM-viritin

Rikas ja selkeä äänikokemus
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Koko äänialueen kaiuttimet täydelliseen, dynaamiseen äänentoistoon

Helppokäyttöinen
• Ohjelmoi jopa 20 kappaletta CD-levyltä
• Helppolukuinen LCD-näyttö
 



 Toista musiikkia ja lataa iPod

Nauti MP3-musiikista samalla, kun iPod latautuu! 
Telakointiaseman avulla voit liittää iPodin suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, jotta voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Lisäksi se 
lataa iPodin sen toistaessa musiikkia, jotta voit 
nauttia musiikista huolehtimatta iPodin akun 
tyhjenemisestä. Kaukosäätimellä voit selata, valita ja 
toistaa iPodiin tallennettua musiikkia. 
Viihdejärjestelmätelakka lataa iPodin automaattisesti, 
kun se on telakoituna.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.
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Kohokohdat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 400 x 192 x 260 mm
•

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch, iPod classic, iPod nano, 

3. sukupolvi, iPod (5th Generation), Värinäytöllinen 
iPod, iPod mini, iPod nano 1. sukupolvi, iPod nano 
2. sukupolvi

Äänen toisto
• Levyn syöttö: Päältä ladattava
• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, 

Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, 
Nopeutus eteen- ja taaksepäin

• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
• Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, 

Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, 
Kappaleiden satunnaistoisto

• ohjelmoitavia kappaleita: 20

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 1 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Kaiuttimen halkaisija: 3"
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
• Antenni: FM-antenni

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät
• Aux-tulo
• Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD

Virta
• Verkkovirta
• Pariston malli: C/LR14 (alkali)
• Akun jännite: 1,5 V
• Akkujen määrä: 6

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 331 x 157 x 228 mm
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