
 

 

Philips
Sistema de base para 
entretenimento

Base rotativa
Ranhuras USB e cartões de 
memória SD

DC910
Desfrute de música do iPod em toda a sua liberdade sonora
com altifalantes wOOx
Desfrute dos seus vídeos da melhor forma, rodando o iPod da posição vertical para a 
horizontal no Sistema de Base para Entretenimento Philips DC910. E com os altifalantes 
duplos wOOx, obtenha sons graves ricos e poderosos – a partir de qualquer fonte!

Enriqueça a sua experiência de entretenimento AV
• Coloque o seu iPod touch na posição vertical ou horizontal
• Reproduza e carregue o iPod
• USB Directo e ranhuras para cartões SD/MMC para reprodução de música MP3/WMA
• Sintonia digital FM com pré-sintonias

Desempenho soberbo num design compacto
• Altifalantes wOOx duplos para sons graves melhorados
• Potência de saída total de 30 W RMS

Design que se mistura com a decoração interior
• Design esguio e elegante com opções de suporte para mesa e montagem na parede
• Telecomando completo para o sistema e iPod



 Altifalantes wOOx duplos
A tecnologia wOOx cria um som grave superior ao 
captar e melhorar as frequências baixas de modo a 
proporcionar graves muito mais fortes e aumentar o 
prazer musical.

Reproduza e carregue o iPod
Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto 
carrega o seu iPod! A base permite-lhe ligar o seu 
iPod directamente ao Sistema de base para 
entretenimento, para que possa ouvir a sua música 
favorita com som soberbo. Além disso, também 
carrega o seu iPod enquanto reproduz, pelo que 
pode gozar da sua música sem ter de se preocupar 
com a duração da bateria do iPod. Utilize o 
telecomando para navegar, seleccionar e reproduzir 
a música guardada no seu iPod. O Sistema de base 
para entretenimento carrega automaticamente o seu 
iPod enquanto se encontrar na base.

Reprodução de música USB/SD/MMC
Graças à total compatibilidade para transferência de 
ficheiros, pode desfrutar facilmente da comodidade 
e diversão de aceder a mais música digital, através 
das ranhuras USB directo e para cartões SD/MMC 
incorporadas. Basta ligar o seu dispositivo à porta 
USB, ou inserir o seu cartão de memória na ranhura 
para cartões SD/MMC do seu sistema de música 
Philips - a sua música digital e fotografias serão 
reproduzidas directamente a partir do dispositivo. 
Agora pode partilhar os seus momentos favoritos 
com a família e amigos!
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Destaques
• Controlo do volume: Controlo do volume para 
Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano de 3.ª geração, iPod de 5ª geração, iPod mini, 
iPod com visor a cores, iPod nano de 1.ª geração, 
iPod nano de 2.ª geração

Conectividade
• USB: Anfitrião USB
• Ranhura para cartão SD/MMC
• Entrada Aux: Dual Aux, 3,5 mm

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, 

Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, 
Avanço e retrocesso rápido

• Suporte de reprodução: Cartão SD/MMC, Unidade 
flash USB

• Faixas Programáveis: 20

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Antena: Antena FM
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 15 W
• Sistema de som: Estéreo
• Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de 

Graves
• Melhoramento do som: Tecnologia wOOx, 

Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass 
Boost

cima/baixo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 6
• Altifalante Principal: Woofer de 3", Radiador de 

Graves wOOx, 2x tweeter de 1,5", Sistema de 
Altifalantes de Graves

• Acabamento: Metal

Comodidade
• Tipo de Ecrã: LCD
• Retroiluminação
• Telecomando: Multifuncional
• Alarmes: Alarme de iPod, Alarme USB, 

Despertador com Rádio
• Conveniência do utilizador: Temporizador
• Relógio/Versão: Digital
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt
• Montagem na parede / suspensão no tecto: 

Montagem na parede

Alimentação
• Alimentação eléctrica

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Manual do utilizador, Certificado de garantia, 
Telecomando

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

500 x 165 x 120,7 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

567 x 200 x 210 mm
•
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