
 

 

Philips
Dokovací zábavný systém

DC950
Vychutnajte si hudbu z prehrávača GoGear vo vynikajúcej kvalite
s reproduktormi wOOx
Elegantný dokovací zábavný systém Philips DC950 prehráva hudbu z vášho digitálneho 
audio/video prehrávača GoGear a súčasne ho nabíja. Vychutnajte si výkonné basy 
s dvoma reproduktormi wOOx. Ďalšie možnosti hudby získate naladením rádia FM.

Obohaťte vaše zážitky z AV zábavy
• Prehrávajte a nabíjajte svoj Philips GoGear
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Vynikajúci výkon a kompaktný vzhľad
• Dvojité reproduktory wOOx pre zdokonalený zážitok z basov
• Celkový výstupný výkon 30 W RMS
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Štýlový tenký dizajn s možnosťami stolný stojan alebo upevnenie na stenu



 Prehrávajte a nabíjajte svoj GoGear
Prehrávajte a nabíjajte svoj Philips GoGear

MP3 prepojenie pre prenosnú hudbu
MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 
súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem 
toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.

Dvojité reproduktory wOOx
Technológia wOOx vytvára basový zvuk tým, že 
vylepšuje nízkofrekvenčné basy, aby tak priniesla 
dramaticky vylepšený basový a zvukový zážitok.
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Hlavné prvky
• Rozmery balenia (Š x V x H): 651 x 225 x 167 mm
•

Kompatibilita s GoGear
• Kompatibilné s: Séria SA30, séria SA31, séria SA32, 

séria SA34, séria SA52

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: MP3 Link 3,5 mm

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie GoGear

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 20

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x15 W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
• Zlepšenie kvality zvuku: Technológia wOOx, 4 

režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické 
zvýraznenie basov

• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/
nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 6
• Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor, 

wOOx vyžarovanie basov, 2 x 1,5" výškový 
reproduktor, Systém repr. Bass Reflex

• Povrchová úprava: Kov

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie
• Budíky: Rádiobudík
• Pohodlie používateľa: Časovač vypnutia
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Pripevniteľný na stenu/do stropu: Namontovateľné 

na stenu

Príkon
• Napájanie zo siete

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého 

prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

500 x 165 x 120,7 mm
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