
 

 

Philips
Sistema de base para 
entretenimento

DC950
Desfrute de música do GoGear em toda a sua liberdade sonora
com altifalantes wOOx
O elegante sistema de base para entretenimento Philips DC950 reproduz a música guardada no 
leitor de áudio e vídeo digital GoGear enquanto o carrega. Desfrute de graves poderosos com os 
altifalantes wOOx duplos. E se desejar expandir o seu leque musical, sintonize a rádio FM.

Enriqueça a sua experiência de entretenimento AV
• Reproduza e carregue o seu Philips GoGear
• Sintonia digital FM com pré-sintonias
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Desempenho soberbo num design compacto
• Altifalantes wOOx duplos para sons graves melhorados
• Potência de saída total de 30 W RMS
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

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



 Reproduza e carregue o seu GoGear
Reproduza e carregue o seu Philips GoGear

Ligação MP3 para música portátil
A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua 
música favorita na qualidade de som superior 
proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 
é também bastante prática, já que apenas necessita 
de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de 
áudio.

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.
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Destaques
cima/baixo 651 x 225 x 167 mm
•

Compatibilidade com GoGear
• Compatível com: Séries SA30, SA31, SA32, SA34 e 

SA52

Conectividade
• Entrada Aux: MP3 Link de 3,5 mm

Reprodução Áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o 

GoGear

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: 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

• Controlo do volume: Controlo do volume para 

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
• Alarmes: 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

Potência
• Alimentação eléctrica

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Manual do Utilizador, Certificado de garantia

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

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