
 

 

Philips
Sistem cu staţie de 
andocare

Tuner digital FM
Legătură MP3 montare pe perete

DC950
Ascultaţi muzica de pe GoGear la maxim cu sunet excelent
cu boxe wOOx
Sistemul cu staţie de andocare DC950 elegant de la Philips redă muzică de pe playerul 
audio-video digital GoGear şi îl încarcă în acelaşi timp. Bucuraţi-vă de un bas puternic cu 
boxele duble wOOx. Pentru mai multe opţiuni, conectaţi-vă la radio FM.

Îmbogăţiţi-vă experienţa AV
• Utilizaţi și încărcaţi playerul dvs. Philips GoGear
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Performanţe de excepţie într-un design compact
• Boxe duble wOOx pentru un sunet bas îmbunătăţit
• Putere totală de ieșire 30W RMS
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Design care se potrivește interiorului
• Design subţire și elegant, cu stativ pentru masă și opţiuni de montare pe perete



 Utilizaţi și încărcaţi GoGear
Utilizaţi și încărcaţi playerul dvs. Philips GoGear

Legătură MP3 pentru muzică portabilă
Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea 
directă a materialelor MP3 de pe playerele media 
portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. 
preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de 
sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea 
extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi 
este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Boxe duble wOOx
Tehnologia wOOx creează un bas de calitate, redând 
frecvenţele joase cu o fidelitate excepţională.
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Repere
• Difuzoare încorporate: 6
Compatibilitate GoGear
• Compatibil cu: Seria SA30, seria SA31, seria SA32, 

seria SA34, seria SA52

Conectivitate
• Intrare AUX: Legătură MP3 3,5 mm

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare GoGear

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Antenă: Antenă FM
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2x15 W
• Sistem audio: Stereo
• Tipuri de difuzoare: Sistem de boxe Bass Reflex
• Caracteristici superioare sunet: Tehnologie 

wOOx, 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic 
Bass Boost

• Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare

• Difuzor principal: Woofer de 3", Amplificator bas 
wOOx, Tweeter de 2 x 1,5", Sistem de boxe Bass 
Reflex

• Finisaj: Metalic

Confort
• Tip ecran: LCD
• Iluminare din spate
• Alarme: Alarmă radio
• Confort utilizator: Cronometru oprire
• Ceas/Versiune: Digital
• Eco Power Standby: 1 W
• Montare pe perete / Suspendare plafon: Montare 

pe perete

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

500 x 165 x 120,7 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

651 x 225 x 167 mm
•

Data apariţiei 2012-03-27

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 000 43054
EAN: 87 12581 44928 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

Specificaţii
Sistem cu staţie de andocare
Tuner digital FM Legătură MP3 montare pe perete

http://www.philips.com

