
 

 

Philips
Dokovací zábavní systém

Otočný dock
USB a sloty pro kartu SD

DC910
Vychutnejte si hudbu z přehrávače iPod nahlas a se skvělým zvukem
s reproduktory wOOx
Vychutnejte si svá videa tím pravým způsobem - jednoduše otočte přehrávač iPod umístěný 
v dokovacím systému zábavy DC910 společnosti Philips z pozice na výšku do pozice na šířku. 
Reproduktory wOOx navíc dodají veškeré vaší hudbě z libovolného zdroje hluboké a silné basy!

Obohaťte svůj zážitek z audiovizuální zábavy
• Umístěte své zařízení iPod touch do polohy na výšku nebo na šířku
• Přehrávání a nabíjení zařízení iPod
• Připojení USB Direct a sloty pro karty SD / MMC pro přehrávání hudby ve formátech MP3 / 

WMA
• Digitální tuner VKV s předvolbami

Vynikající výkon v kompaktním provedení
• Duální reproduktory wOOx pro vylepšený poslech basů
• Celkový výstupní výkon 30 W RMS

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Stylové tenké provedení s možností postavit na stolek nebo namontovat na zeď
• Univerzální dálkový ovladač pro systém a zařízení iPod



 Duální reproduktory wOOx
Technologie wOOx vytváří dokonalou reprodukci 
basových tónů zachycením a vylepšením tónů s 
nízkým kmitočtem. Výsledkem jsou mnohem 
dokonalejší basy a celkový zvukový vjem.

Přehrávání a nabíjení zařízení iPod
Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3, 
zatímco se bude nabíjet váš iPod. Dok vám umožní 
připojit vaše zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu 
systému, takže svoji oblíbenou hudbu můžete 
poslouchat se skvělým zvukem. Současně zatím nabíjí 
váš iPod, zatímco přehrává. Můžete si vychutnávat 
hudbu a nemusíte mít obavy, že se baterie iPod 
vybije. K procházení, volbě a přehrávání hudby 
uložené ve vašem zařízení iPod využijte dálkový 
ovladač. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí 
vaše zařízení iPod, jakmile je v docku.

Přehrávání hudby: USB / SD / MMC
Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat 
výhodné možnosti připojování několika zdrojů 
digitální hudby přes vestavěné sloty pro USB Direct 
a karty SD/MMC. Stačí jen zapojit zařízení do portu 
USB nebo vložit paměťovou kartu do slotu SD/MMC 
na vašem hudebním systému Philips, vaše digitální 
hudba a snímky se přehrají přímo ze zařízení. Teď 
můžete sdílet své oblíbené okamžiky s rodinou a s 
přáteli.
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Přednosti
• Vylepšení zvuku: Technologie wOOx., 4 režimy • Rozměry balení (Š x V x H): 567 x 200 x 210 mm
•

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3. generace, iPod 5. generace, iPod mini, iPod 
s barevným displejem, iPod nano 1. generace, iPod 
nano 2. generace

Možnosti připojení
• USB: Port USB
• Slot pro paměťové karty SD/MMC: Ano
• Vstup Aux: Duální vstup Aux, 3,5 mm

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod, 

Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí stopa, 
Rychlý posun vpřed/zpět

• Média pro přehrávání: Karta SD/MMC, Jednotka 
Flash USB

• programovatelné skladby: 20

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo
• Anténa: Anténa VKV
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2x15 W
• Zvukový systém: Stereo
• Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 6
• Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor, 

Basový kanál wOOx, 2 x1,5" výškový reproduktor, 
Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

• Povrchová úprava: Kov

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Podsvětlení: Ano
• Dálkový ovladač: Multifunkční
• Budíky: Budík iPod, Buzení z USB, Buzení rádiem
• Pohodlí uživatele: Časovač
• Hodiny/verze: Digitální
• úsporný pohotovostní režim: 1 W
• Možnost montáže na stěnu nebo na strop: 

Možnost montáže na stěnu

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský 

manuál, Záruční list, Dálkový ovladač

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

500 x 165 x 120,7 mm
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