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dokkolóegységgel

DC910
iPod zene – hangosan, kiváló minőségben

wOOx hangsugárzókkal
Videofelvételeinek maradéktalan élvezetéhez mindössze állóból fekvő helyzetbe kell 
fordítania az iPod készüléket a Philips DC910 dokkolós szórakoztatórendszeren. A kettős 
wOOx hangsugárzók gondoskodnak a zene erőteljes mélyhangjáról – bármely forrásból!

Tegye még gazdagabbá szórakozását!
• iPod Touch készülékét álló és fekvő helyzetben is használhatja
• Lejátszás iPodról és töltés
• USB Direct és SD/MMC kártyanyílás MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• FM digitális hangolás, tárolt állomások

Kitűnő teljesítmény és kompakt design
• Kettős wOOx hangsugárzók a kitűnő mélyhangért
• 30 W kimeneti RMS összteljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Stílusos vékony kivitel asztali állvánnyal és falra szerelési lehetőséggel
• Komplett távvezérlő az audiorendszerhez és az iPod készülékhez



 Kettős wOOx hangsugárzók
A wOOx technológia kitűnő mélyhangot hoz létre, 
mivel az alacsony frekvenciájú basszus 
megragadásával és felerősítésével drámai módon 
megnöveli a mélyhang élményét.

Lejátszás iPodról és töltés
Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait miközben tölti 
iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja 
iPod lejátszóját a dokkolós 
szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéit kiváló 
hangzással hallgathatja. Lejátszás közben lehetősége 
van iPod-jának töltésére, így nem kell aggódnia az 
akkumulátorának megfelelő töltöttségéért. A 
távvezérlővel navigálhat, kiválasztva és lejátszva az 
iPod lejátszón tárolt zenéit. A dokkolós 
szórakoztatórendszer automatikusan tölti iPod 
készülékét dokkolás közben.

USB/SD/MMC zenelejátszás
A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően 
Ön könnyedén megismerheti a megnövelt 
mennyiségű digitális tartalmak által nyújtott 
kényelmet és szórakozást a beépített USB Directnek 
és SD/MMC kártyanyílásoknak köszönhetően. 
Csatlakoztassa a készüléket az USB porthoz, vagy 
helyezze memóriakártyáját Philips zenei 
rendszerének SD/MM kártyanyílásba, és digitális 
formátumú zenéje és fényképei közvetlenül az 
eszközről kerülnek lejátszásra. Most már családjával 
és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.
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Fénypontok
567 x 200 x 210 mm
•

iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: iPod touch, iPod classic, 3. generációs 

iPod nano, 5. generációs iPod, mini iPod, iPod 
színes kijelzővel, 1. generációs iPod nano, 2. 
generációs iPod nano

Csatlakoztathatóság
• USB: USB-gazdaport
• SD/MMC memóriakártya aljzat
• Aux be: Kettős Aux; 3,5 mm

Hanglejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 

Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám, 
Gyorskeresés előre és hátra

• Adathordozók lejátszása: SD- és MMC-kártya, USB 
flash meghajtó

• Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 20

Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 2x15 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangszóró típusok: Mélyreflexes 

hangszórórendszer
• Hangkiemelés: wOOx technológia, Digitális 

hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus 

basszuskiemelés
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 6
• Fő hangszóró: 3"-es mélynyomó, wOOx 

mélyhangsugárzó, 2x1,5"-es magassugárzó, 
Mélyreflexes hangszórórendszer

• Kidolgozás: Fém

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérvilágítás
• Távvezérlés: Többfunkciós
• Ébresztők: iPod ébresztés, USB-s ébresztés, Rádiós 

ébresztés
• Kényelmes használat: Elalváskapcsoló
• Óra/Verzió: Digitális
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető

Feszültség
• Tápellátás

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, 
Távvezérlés

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

500 x 165 x 120,7 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 
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