
 

Philips
Docking-
underholdningssystem

DC950
Nyd GoGear-musik højt med enestående lyd
med wOOx-højttalerne
Det elegante Philips docking-underholdningssystem DC950 afspiller musik fra din digitale 
GoGear lyd- og videoafspiller og oplader den samtidig. Nyd kraftfuld bas med dobbelte 
wOOx-højttalere. Du kan få mere musik at vælge imellem ved at stille ind på FM-radio.

Gør din AV-underholdningsoplevelse bedre
• Afspil og oplad Philips GoGear
• FM digital indstilling med faste indstillinger
• MP3 Link til bærbar musikafspilning

Enestående ydeevne i kompakt konstruktion
• Dobbelte wOOx-højttalere giver en forbedret basoplevelse
• Samlet udgangseffekt på 30 W RMS
• Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Design, der passer i dit hjem
• Elegant og slankt design med mulighed for bordholder eller vægmontering
 



 Afspil og oplad GoGear
Afspil og oplad Philips GoGear

MP3 Link til bærbar musik

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte 
afspilning af MP3-indhold fra bærbare 
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde 
din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne 
lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det 
eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din 
bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Dobbelte wOOx-højttalere

wOOx-teknologi skaber en overlegen baslyd ved at 
udskille og forbedre de lave frekvenser, så du får en 
drastisk forbedret bas- og lydoplevelse.
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Vigtigste nyheder
• Indbyggede højttalere: 6
GoGear-kompatibilitet
• Kompatibel med: SA30-serien, SA31-serien, SA32-

serien, SA34-serien, SA52-serien

Tilslutningsmuligheder
• AUX indgang: MP3 Link 3,5 mm

Audio Playback
• Afspilningstilstand i holder: Oplader GoGear

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM-stereo
• Antenne: FM-antenne
• Tunerfunktioner: Automatisk lagring
• Automatisk digital indstilling
• Faste stationer: 20

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
• Lydsystem: Stereo
• Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
• Lydforbedring: wOOx teknologi, Digital lydkontrol 

med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere

• Hovedhøjttaler: 3" basenhed, wOOx basmembran, 
2 x 1,5" diskantenhed, Bass reflex-højttalersystem

• Overflade: Metal

Komfort
• Skærmtype: LCD
• Baggrundsbelysning
• Alarmer: Radioalarm
• Brugervenlighed: Sleep-timer
• Ur/Version: Digital
• Eco Power-standby: 1 watt
• Væg/loftmontering: Kan hænges på væggen

Strøm
• Lysnet

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, 

Brugervejledning, Garanticertifikat

Dimensioner
• Mål på produkt (B x H x D): 

500 x 165 x 120,7 mm
• Mål på emballage (B x H x D): 

651 x 225 x 167 mm
•
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