
 

 

Philips
Sistema Docking 
Entertainment

Dock giratória
USB e slot de cartão SD

DC910
Ouça as músicas do iPod a todo volume 

com os alto-falantes wOOx
Assista a vídeos na posição correta girando seu iPod para alternar entre as orientações retrato e 
paisagem no Sistema Docking Entertainment DC910 Philips. Além disso, os alto-falantes wOOx 
duplos fornecem graves profundos e potentes a todas as suas músicas — de qualquer origem!

Aprimore sua experiência de entretenimento em Áudio e Vídeo
• Coloque seu iPod touch na posição de retrato ou paisagem
• Reproduzir e carregar o iPod
• USB Direct e slots para cartão SD/MMC para reprodução de músicas em MP3/WMA
• Sintonia digital FM com memórias

Desempenho excelente em um design compacto
• Alto-falantes wOOx duplos para uma experiência de graves aprimorada
• Potência total de 30 W RMS

Design que combina com sua decoração
• Design elegante e moderno com possibilidade de instalação na parede ou no suporte para mesa 

(incluído)
• Controle remoto com vários recursos para o sistema e o iPod



 Alto-falantes wOOx duplos

A tecnologia wOOx cria um som de graves superior, 
captando e aperfeiçoando os graves de baixa 
freqüência, o que intensifica a experiência sonora e 
dos graves.

Reproduzir e carregar o iPod

Curta suas músicas favoritas em MP3 enquanto 
carrega o iPod! A dock permite conectar o iPod 
diretamente ao Sistema Docking Entertainment para 
que você ouça suas músicas favoritas com um som 
excelente. A dock também carrega o iPod durante a 
reprodução das músicas para que você não tenha 
que se preocupar com a carga da bateria. Use o 
controle remoto para navegar, selecionar e 
reproduzir as músicas armazenadas no iPod. O 
Sistema Docking Entertainment carrega o iPod 
automaticamente enquanto ele está acoplado à dock.

Reprodução de músicas via USB/SD/
MMC

Graças à capacidade de transferência de arquivos, 
você pode aproveitar a praticidade e a facilidade e se 
divertir acessando mais músicas digitais através do 
USB Direct e dos slots para cartão SD/MMC. Basta 
conectar um dispositivo à porta USB ou inserir um 
cartão de memória no slot para cartão SD/MMC do 
sistema de músicas Philips e suas fotos e músicas 
digitais serão reproduzidas diretamente do 
dispositivo conectado. Agora você pode 
compartilhar seus momentos favoritos com sua 
família e seus amigos.
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Destaques

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
• Controle de volume: Controle de volume (+/–) •
Compatibilidade com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano - 3ª geração, iPod - 5ª geração, iPod com 
display em cores, iPod mini, iPod nano - 1ª geração, 
iPod nano - 2ª geração

Conectividade
• USB: Host USB
• Slot para cartão SD/MMC
• Aux in: Aux duplo, 3,5 mm

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução na base: Carregando o iPod, 

Reproduzir e Pausar, Próxima faixa e faixa anterior, 
Avançar e retroceder

• Mídia de reprodução: Cartão SD/MMC, Conexão 
USB

• Faixas programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo
• Antena: Antena FM
• Recursos de sintonia: Gravação automática
• Sintonia digital automática
• Pré-sintonia de estações: 20

Som
• Potência de saída (RMS): 2x15 W
• Sistema de áudio: Estéreo
• Tipos de alto-falantes: Caixas acústicas Bass Reflex
• Recursos de áudio: Tecnologia wOOx, Controle 

de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de 
graves

Caixas acústicas
• Caixas acústicas integradas: 6
• Caixa acústica principal: Woofer de 3 pol., 

Tecnologia wOOx Bass Radiator, Caixas acústicas 
Bass Reflex, 2 tweeters de 1,5"

• Acabamento: Metal

Praticidade
• Tipo de display: LCD
• Luz de fundo
• Controle remoto: Multifuncional
• Alarmes: Alarme do iPod, Alarme USB, Rádio 

despertador
• Praticidade para o usuário: Timer de desligamento 

automático
• Relógio/versão: Digital
• Eco Power Standby: 1 watt
• Pode ser montado na parede/preso no teto: Pode 

ser montado na parede

Alimentação
• Alimentação

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, 

Manual do usuário, Certificado de garantia, 
Controle remoto

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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