
 

 

Philips
Viihdejärjestelmätelakka

Kääntyvä telakka
USB- ja SD-korttipaikka

DC910
Nauti iPod-musiikista täysillä

wOOx-kaiuttimien kautta
Katso videot oikeassa asennossa kääntämällä iPod-soitin pystyasennosta vaaka-asentoon 
Philipsin DC910-viihdejärjestelmätelakassa. wOOx-kaiuttimien basso tuo musiikkiin 
tukevaa tehoa - kaikista lähteistä!

Tehosta AV-viihde-elämystäsi
• Käännä iPod touch pysty- tai vaaka-asentoon
• Toista musiikkia ja lataa iPod
• USB Direct- ja SD-/MMC-korttipaikat MP3-/WMA-muotoisen musiikin toistoa varten
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Mahtava suorituskyky, kompakti muotoilu
• Kaksi wOOx-kaiutinta tehostaa bassoa
• Kokonaislähtöteho 30 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Tyylikäs, kompakti laite, joka voi olla pöydällä tai seinällä
• Yhteinen kaukosäädin järjestelmää ja iPodia varten



 Kaksi wOOx-kaiutinta

wOOx-tekniikka synnyttää verrattoman bassoäänen 
sieppaamalla alataajuudet ja antamalla niille lisätehoa.

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.

USB-/SD-/MMC-muistiin tallennetun 
musiikin toisto

Tiedostojen siirrettävyyden ansiosta voit helposti 
kuunnella digitaalista musiikkia myös kiinteiden USB 
Direct- ja SD/MMC-korttipaikkojen kautta. Liitä laite 
Philips-musiikkijärjestelmän USB-porttiin tai aseta 
muistikortti SD/MMC-korttipaikkaan, digitaalinen 
musiikki toistetaan ja valokuvat näytetään suoraan 
laitteesta. Nyt voit jakaa lempimusiikkisi perheen ja 
ystävien kanssa!
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Kohokohdat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 567 x 200 x 210 mm
•

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

3. sukupolvi, iPod 5. sukupolvi, iPod mini, 
Värinäytöllinen iPod, iPod nano 1. sukupolvi, iPod 
nano 2. sukupolvi

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• SD/MMC-korttipaikka
• Aux-tulo: Kaksi 3,5 mm:n Aux-liitäntää

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, 

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

• Toistomuodot: SD/MMC-kortti, USB Flash -asema
• ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Antenni: FM-antenni
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 20

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2x 15 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Kaiutintyypit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Äänenparannus: wOOx-tekniikka, 4 tilan 

digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 6
• Pääkaiutin: 3" bassokaiutin, wOOx-bassoelementti, 

2 x 1,5" diskanttikaiutin, 
Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

• Pinnoitus: Metalli

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD
• Taustavalo
• Kaukosäädin: Monitoiminen
• Herätykset: iPod-herätys, USB-hälytys, 

Radioherätys
• Käyttömukavuus: Uniajastin
• Kello/versio: Digitaalinen
• Eco-valmiustila: 1 W
• Seinä- tai kattokiinnitys: Seinäkiinnitys

Virta
• Verkkovirta

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Käyttöopas, Takuutodistus, Kaukosäädin

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 500 x 165 x 120,7 mm
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