
 

 

Philips Fidelio
Bezdrátový hudební 
systém

s technologií AirPlay
Dok pro iPod/iPhone/iPad

DCW8010
Vychutnejte si hudbu s bezdrátovou technologií AirPlay

Posedlost zvukem
Hudba s bezdrátovou technologií AirPlay. Tento elegantní bezdrátový hudební systém Philips Fidelio 
DCW8010/10 streamuje hudbu prostřednictvím technologie Airplay z iPhonu/iPadu/iPodu Touch a 

nabízí čistý, kvalitní zvuk a hluboké basy díky technologii wOOx™. Také si můžete užívat CD, MP3 a 

rádio FM.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Přenášejte hudbu s bezdrátovou technologií AirPlay
• Rychlé nastavení technologie AirPlay

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Technologie reproduktorů wOOx™ pro plné a prokreslené basy
• Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
• Celkový výstupní výkon 40 W RMS

Pokročile univerzální
• Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku



 Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 
při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. 
Doky umožňují připojení vašeho přenosného 
zařízení přímo k systému Philips, takže můžete 
poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým 
zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše 
zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete 
vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se 
vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. 
Tento systém automaticky nabíjí vaše 
přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Připojení USB Direct

Režim USB Direct umožňuje jednoduše 
připojit zařízení USB k portu USB na zařízení 
Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení 
Philips.

Technologie wOOx™

Technologie wOOx představuje revoluční 
řešení konstrukce reprosoustav, které 
poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, 
s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. 
Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a 
přesné vyladění hlavního a výškových 
reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi 
nízkými, středními a vysokými kmitočty. 
Dvojité uchycení a naprosto symetrická 
sendvičová konstrukce produkují hluboké a 
nezkreslené basy. Technologie wOOx 
poskytuje mimořádně hluboké a dynamické 
basy využitím celého prostoru reproduktorové 
skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

Bezdrátová technologie AirPlay

Technologie AirPlay umožňuje přenos celé 
hudební kolekce iTunes do dokovací stanice 

Philips Fidelio. Díky bezdrátovému spojení 
přehrává skladby z programu iTunes v počítači, 
iPhonu, iPadu nebo v iPodu Touch v každém 
reproduktoru, který technologii AirPlay 
podporuje. Stačí jen reproduktory zapojit do 
sítě Wi-Fi. Technologie AirPlay také umožňuje 
současné přehrávání ve všech reproduktorech 
v různých místnostech. Poslouchejte 
oblíbenou hudbu všude, kam vkročíte.

Rychlé nastavení technologie AirPlay

Díky rychlému nastavení technologie AirPlay 
se váš bezdrátový reproduktor jednoduše 
připojí k domácí síti. Stačí připojit reproduktor 
k zařízení iPod touch, iPhone, iPad pomocí 
30kolíkového kabelu nebo dokovacího 
konektoru, stisknout tlačítko nastavení Wi-Fi, 
na zařízení Apple povolit rychlé nastavení sítě 
Wi-Fi a můžete si užívat!
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Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
• Typ zavádění: Slot
• Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/

další, Funkce stop
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, 

Funkce Repeat Play (opakované přehrávání)
• Bezdrátové přehrávání hudby: prostřednictvím 

technologie AirPlay nebo DLNA (DMR)

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 × 20 W
• Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, 

Dynamic Bass Boost, Technologie wOOx™
• Vylepšení zvuku: FullSound

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa FM
• Systém RDS: typ programu, radio Text, Nastavení 

hodin RDS, název stanice
• Předvolby stanic: 20
• Pásma tuneru: FM mono, FM stereo
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• Bezdrátová připojení: Bezdrátový adaptér LAN 

(802,11g), Bezdrátová síť LAN(802,11b)
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm
• USB: Port USB

Pohodlí
• Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

z USB
• Dálkový ovladač: Jednopásmová
• Nabíječka: iPod, iPhone, iPad
• Typ displeje: Displej VFD

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Anténa FM, Stručný návod 

k rychlému použití
• Baterie: 2 x baterie AAA
• Dálkový ovladač: Jednocestný dálkový ovladač
• Záruční list: Záruční list
• Síťový adaptér: Napájecí adaptér stř./stejnosm.
• Uživatelská příručka: na disku CD

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

500 × 163 × 232 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 540 × 188 × 291 mm
• Hrubá hmotnost: 5,1 kg
• Čistá hmotnost: 4,4 kg

Spotřeba
• Napájení: 50 Hz, 100-240 V

Kompatibilita se zařízením iPad
• Kompatibilní s: iPad, iPad 2

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch, iPod touch 3. generace, 

iPod touch 4. generace, iPod touch 2. generace

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad
• Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: 

Ano
• 5denní předpověď počasí: Ano
• Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání 

přehrávání
• Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, Basový, 

DBB, DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic, FullSound™
• Hodiny: analogový displej, digitální displej
• Budík: více budíků, Časovač, probouzejte se 

hudbou, probouzejte se zvuky přírody, 
probouzejte se s fotografiemi

•
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