
 

 

Philips
Dockningssystem för 
underhållning

Roterande docka
USB- och SD-kortplatser

DC910
Lyssna på iPod-musik högt med suveränt ljud
med wOOx-högtalare
Titta på dina videor åt rätt håll genom att helt enkelt vrida din iPod från stående till 
liggande läge i Philips dockningssystem för underhållning DC910. Dessutom ger dubbla 
wOOx-högtalare djup och kraftfull bas till all din musik, från alla källor.

Berika din AV-underhållningsupplevelse
• Placera din iPod i stående eller liggande läge
• Spela upp och ladda din iPod
• USB Direct- och SD-/MMC-kortplatser för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Digital FM-mottag. med förinställningar

Överlägsen prestanda i ett kompakt utförande
• Dubbla wOOx-högtalare för förbättrad basupplevelse
• Total uteffekt på 30 W RMS

Design som matchar din inredning
• Snygg och tunn design med alternativ för placering på bord eller vägg
• Allt-i-ett-fjärrkontroll för systemet och din iPod



 Dubbla wOOx-högtalare
Med wOOx-tekniken skapas ett överlägset basljud 
genom att låga frekvenser fångas upp och förstärks 
för en dramatiskt förbättrad bas- och ljudupplevelse.

Spela upp och ladda din iPod
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar 
din iPod. Med dockan kan du ansluta iPod-enheten 
direkt till dockningssystemet för underhållning så att 
du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. 
Den laddar också din iPod under uppspelningen så 
att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig 
för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. 
Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och 
spela upp musiken som finns sparad på din iPod. 
Dockningssystemet för underhållning laddar den 
bärbara enheten när den är dockad.

USB-/SD-/MMC-musikuppspelning
Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du 
lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via USB 
Direct- och SD/MMC-kortplatsen. Anslut bara 
enheten till USB-porten eller anslut minneskortet till 
SD/MMC-kortplatsen på Philips-musiksystemet så 
spelas den digitala musiken upp och bilderna visas 
direkt i enheten. Nu kan du dela dina favoritminnen 
med familj och vänner!
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Funktioner
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Touch, iPod Classic, iPod 

Nano 3rd Generation, iPod 5th Generation, iPod 
Mini, iPod med färgdisplay, iPod Nano 1st 
Generation, iPod Nano 2nd Generation

Anslutningar
• USB: USB-värd
• SD-/MMC-kortplats
• Aux-in: Dubbel Aux, 3,5 mm

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, 

Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår, 
Snabbspolning framåt och bakåt

• Uppspelningsmedia: SD/MMC-kort, USB-
flashminne

• Programmerbara spår: 20

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättringar: Autospara
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2x15 W
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalartyper: Basreflexhögtalare
• Ljudförbättring: wOOx-teknik, Digital ljudkontroll 

4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 6
• Huvudhögtalare: 3 tums woofer, wOOx-basteknik, 

2x1,5" tweeter, Basreflexhögtalare
• Legering: Metall

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Bakgrundsbelysning
• Fjärrkontroll: Flerfunktionell
• Larm: iPod-larm, USB-larm, Radiolarm/

radioväckning
• Bekväm användning: Insomningsfunktion
• Klocka/version: Digital
• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• Väggmontering/Takbildvisningsavstånd: 

Väggmontering

Effekt
• Nätström

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, 

Garanticertifikat, Fjärrkontroll

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 

500 x 165 x 120,7 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

567 x 200 x 210 mm
•
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