
 

 

Philips
Dokovací zábavný systém

DC910
Vychutnajte si hudbu z prehrávača iPod vo vynikajúcej kvalite
s reproduktormi wOOx
Vychutnajte si svoje videá tým správnym spôsobom jednoduchým otočením vášho iPodu zo zobrazenia 

na výšku na zobrazenie na šírku v dokovacom zábavnom systéme DC910 značky Philips. Okrem toho 

dvojité reproduktory wOOx dodajú výkonné basy každej vašej hudbe – z akéhokoľvek zdroja!

Obohaťte vaše zážitky z AV zábavy
• Otočte váš iPod touch do polohy na výšku alebo na šírku
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
• USB Direct a priečinky pre pamäťové karty SD/MMC na prehrávanie hudby MP3/WMA
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Vynikajúci výkon a kompaktný vzhľad
• Dvojité reproduktory wOOx pre zdokonalený zážitok z basov
• Celkový výstupný výkon 30 W RMS

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Štýlový tenký dizajn s možnosťami stolný stojan alebo upevnenie na stenu
• Univerzálny diaľkový ovládač pre systém a váš iPod



 Dvojité reproduktory wOOx
Technológia wOOx vytvára basový zvuk tým, že 
vylepšuje nízkofrekvenčné basy, aby tak priniesla 
dramaticky vylepšený basový a zvukový zážitok.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania prehrávača iPod! Dok umožňuje 
pripojenie prehrávača iPod priamo k dokovaciemu 
zábavnému systému, takže môžete počúvať 
obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše 
počas prehrávania sa prehrávač iPod nabije, takže si 
môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či 
sa vybije jeho batéria. Pomocou diaľkového 
ovládania môžete prechádzať, vyberať a prehrávať 
hudbu uloženú v prehrávači iPod. Keď je prehrávač 
iPod v doku, dokovací zábavný systém automaticky 
nabije jeho batériu.

Prehrávanie hudby z USB/SD/MMC
Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete 
jednoducho vychutnávať pohodlie a zábavu pri 
dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez 
zabudované zásuvky rozhrania USB Direct a zásuvky 
na karty SD/MMC. Jednoducho zapojte vaše 
zariadenie do portu USB alebo zasuňte pamäťovú 
kartu do zásuvky na karty SD/MMC v hudobnom 
systéme Philips a vaša digitálna hudba a fotografie sa 
prehrajú priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete 
podeliť o svoje obľúbené chvíle s vašou rodinou a 
priateľmi!
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Hlavné prvky
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/
Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3. generácie, iPod 5. generácie, iPod mini, iPod s 
farebným displejom, iPod nano 1. generácie, iPod 
nano 2. generácie

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Zásuvka karty SD/MMC
• Vstup Aux: Dvojitý vstup Aux, 3,5 mm

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, 

Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca 
skladba, Rýchlo dopredu a dozadu

• Prehrávané médiá: Karta SD/MMC, USB jednotka 
Flash

• Programovateľné stopy: 20

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 20

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x15 W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
• Zlepšenie kvality zvuku: Technológia wOOx, 4 

režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické 
zvýraznenie basov

nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 6
• Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor, 

wOOx vyžarovanie basov, 2 x 1,5" výškový 
reproduktor, Systém repr. Bass Reflex

• Povrchová úprava: Kov

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný
• Budíky: iPod alarm, USB alarm, Rádiobudík
• Pohodlie používateľa: Časovač vypnutia
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Pripevniteľný na stenu/do stropu: Namontovateľné 

na stenu

Príkon
• Napájanie zo siete

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého 

prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie 
záruky, Diaľkové ovládanie

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

500 x 165 x 120,7 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 567 x 200 x 210 mm
•
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