
 

 

Philips
Докинг система за 
забавления

DC910
Слушайте iPod музика високо, с превъзходен звук
с wOOx тонколони
Гледайте видеофилмите си по-добре, като просто завъртите своя iPod от портретно на 
пейзажно положение, на докинг системата за развлечение Philips DC910. Плюс това, двете 
wOOx тонколони добавят дълбоки, мощни баси към всичката музика - от всеки източник!

Обогатете своите аудио-видео изживявания
• Завъртете своя iPod в портретна или пейзажна ориентация
• Възпроизвеждане и зареждане на iPod
• USB Direct и слотове за карти SD/MMC за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Цифрова настройка с настроени станции

Отлично качество при компактен дизайн
• Два wOOx високоговорителя за подобрено възприятие на басите
• Обща изходна мощност 30W RMS

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Стилен и елегантен дизайн с опции за стойка за маса или стенен монтаж
• Едно дистанционно управление "всичко в 1" за системата и за iPod



 Два wOOx високоговорителя
wOOx технологията създава превъзходен басов 
звук, като улавя и подобрява нискочестотните 
баси за рязко подобряване на басите и звука.

Възпроизвеждане и зареждане на 
iPod
Възпроизвеждане и зареждане на iPod

Възпроизвеждане на музика във 
формати USB/SD/MMC
няма данни
DC910/12

Акценти
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука •
Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3-то поколение, iPod 5-то поколение, iPod mini, 
iPod с цветен дисплей, iPod nano 1-во 
поколение, iPod nano 2-ро поколение

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Слот за карти SD/MMC
• Допълнителен вход (AUX): Два Aux, 3,5 мм

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPod, "Изпълнение" и "Пауза", 
Следваща и предишна мелодия, Бързо 
пренавиване напред и назад

• Носители за възпроизвеждане: Карта SD/MMC, 
USB флаш устройство

• програмируеми песни: 20

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Антена: FM антена
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 15 W
• Звукова система: Стерео
• Типове високоговорители: Система 
басрефлексни високоговорители

• Подобрение на звука: wOOx технология, 
Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово 
усилване на басите

нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 6
• Основен високоговорител: 3" високоговорител 
за ниски честоти, wOOx бас излъчвател, 2x1,5" 
пищялки, Система басрефлексни 
високоговорители

• Обработка: Метал

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Фоново осветление
• Дистанционно управление: 
Многофункционално

• Аларми: iPod аларма, USB аларма, 
Радиобудилник

• Удобство за потребителя: Таймер за заспиване
• Часовник/версия: Цифров
• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• За монтиране на стена/таван: За монтиране на 
стена

Мощност
• Мрежово захранване: да

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Гаранционен 
сертификат, Дистанционно управление

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

500 x 165 x 120,7 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

567 x 200 x 210 мм
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