
 

 

Philips Fidelio
Ασύρματο ηχοσύστημα

με AirPlay
Βάση για iPod/iPhone/iPad

DCW8010
Μουσική με ασύρματη μετάδοση μέσω του AirPlay

Πάθος με τον ήχο
Η μουσική μεταδίδεται ασύρματα με το AirPlay. Το κομψό, ασύρματο ηχοσύστημα Fidelio 
DCW8010/10 από τη Philips αναπαράγει μουσική που μεταδίδεται μέσω του Airplay από το 

iPhone/iPad/iPod touch και σας προσφέρει πανίσχυρο ήχο και τα βαθιά μπάσα της τεχνολογίας 

wOOx™. Μπορείτε επίσης να ακούτε CD, MP3 και ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
• Μεταφέρετε μουσική με την ασύρματη τεχνολογία AirPlay
• Εγκατάσταση του AirPlay σε ένα βήμα

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Τεχνολογία ηχείων wOOx για πλούσια και δυνατά μπάσα
• FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3
• Συνολική ισχύς εξόδου 40W RMS

Προηγμένη ευελιξία
• Εφαρμογή SoundStudio για απόλυτο έλεγχο των ρυθμίσεων ήχου



 Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/
iPhone/iPad

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 
ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad! Η βάση 
σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε τη 
φορητή συσκευή απευθείας στο σύστημα 
Philips και να ακούτε την αγαπημένη σας 
μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει 
το iPod/iPhone/iPad κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής, ώστε να μπορείτε να 
απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να 
ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της 
φορητής συσκευής σας. Το σύστημα 
φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή ενώ 
είναι συνδεδεμένη.

USB Direct

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς 
συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη 
θύρα USB της συσκευής Philips και 
απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή 
μουσικής από τη συσκευή Philips.

Τεχνολογία wOOx™

Η τεχνολογία wOOx αποτελεί μια 
επαναστατική ιδέα ηχείων, η οποία σας δίνει 
τη δυνατότητα να ακούτε και να αισθάνεστε 
εξαιρετικά βαθιά μπάσα σε μεγαλύτερο 
βαθμό από οποιοδήποτε άλλο ηχοσύστημα. 
Οι ειδικοί οδηγοί ηχείων συνεργάζονται 
άψογα με τον ακτινοβολητή μπάσων wOOx, 
ενώ ο ακριβής συντονισμός του κύριου 
οδηγού και του τουίτερ παρέχει ομαλή 
μετάβαση από τις χαμηλές στις υψηλές 
συχνότητες. Η διπλή ανάρτηση και η 
πλήρως συμμετρική κατασκευή τους 
παρέχουν χαμηλή και ακριβή βάση χωρίς 
αισθητή παραμόρφωση. Η τεχνολογία 
wOOx παράγει πλούσια και δυναμικά 
μπάσα, καθώς χρησιμοποιεί όλο το χώρο 
του πλαισίου του ηχείου με αποτέλεσμα να 
μεγεθύνει ουσιαστικά τη μουσική ισχύ.

Ασύρματη τεχνολογία AirPlay

Η τεχνολογία AirPlay σάς επιτρέπει να 
μεταφέρετε ολόκληρη τη μουσική συλλογή 

iTunes στις βάσεις σύνδεσης Philips Fidelio. 
Μεταφέρει ασύρματα μουσική από το 
πρόγραμμα iTunes στον υπολογιστή σας, το 
iPhone, το iPad ή το iPod touch - σε 
οποιοδήποτε ηχείο του σπιτιού, εφόσον 
αυτό υποστηρίζει τεχνολογία AirPlay. Το 
μόνο που πρέπει να κάνετε, είναι να 
βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία σας είναι 
συνδεδεμένα στο δίκτυο Wi-Fi. Η τεχνολογία 
AirPlay σάς επιτρέπει επίσης ταυτόχρονη 
αναπαραγωγή μουσικής σε κάθε ηχείο κάθε 
δωματίου. Γεμίστε κάθε χώρο του σπιτιού 
σας με τους αγαπημένους σας ήχους!

Εγκατάσταση του AirPlay σε ένα βήμα

Με την απίστευτα απλή εγκατάσταση του 
AirPlay σε ένα βήμα, το ασύρματο ηχείο σας 
θα συνδεθεί εύκολα με το οικιακό σας 
δίκτυο. Συνδέστε το ηχείο με το iPod touch, 
το iPhone ή το iPad (με ένα καλώδιο 30 
ακίδων ή ένα βύσμα βάσης σύνδεσης) και 
πατήστε το κουμπί ρύθμισης Wi-Fi. 
Επιτρέψτε την κοινή χρήση της ρύθμισης 
Wi-Fi στη συσκευή Apple με ένα μόνο κλικ, 
και είστε έτοιμοι για μοναδικές μουσικές 
απολαύσεις!
DCW8010/10

Χαρακτηριστικά
Ασύρματο ηχοσύστημα
με AirPlay Βάση για iPod/iPhone/iPad



Ημερομηνία έκδοσης 
2017-03-17

Έκδοση: 6.0.8

12 NC: 8670 000 89738
EAN: 87 12581 64310 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, USB flash drive
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Υποδοχή
• Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Διακοπή

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Επανάληψη 
αναπαραγωγής

• Ασύρματη αναπαραγωγή ήχου: μέσω AirPlay ή 
DLNA (DMR)

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 x 20 W
• Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, 

Dynamic Bass Boost, Τεχνολογία wOOx™
• Ενίσχυση ήχου: FullSound

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• LNA - κεραία: Κεραία FM
• RDS: τύπος προγράμματος, radio text, Ρολόι 

RDS, όνομα σταθμού
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, 
Στερεοφωνικός δέκτης FM

• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός, αυτόματη σάρωση

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Ασύρματες συνδέσεις: Ασύρματο LAN (802.11g), 
Ασύρματο LAN (802.11b)

• Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ
• USB: Host USB

Άνεση
• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας

• Αφυπνίσεις: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι USB
• Τηλεχειριστήριο: 1 κατεύθυνσης
• Συσκευή φόρτισης: Έλεγχος ταυτότητας, iPhone, 

iPad
• Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία FM, 
Οδηγός γρήγορης έναρξης

• Μπαταρίες: 2 AAA
• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 1 
κατεύθυνσης

• Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης
• Τροφοδοτικό AC/DC: Προσαρμογέας AC/DC
• Εγχειρίδιο χρήσης: σε CD

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 500 x 163 x 232 
χιλ.

• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 540 x 188 x 
291 χιλ.

• Μικτό βάρος: 5,1 κ.
• Καθαρό βάρος: 4,4 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 100-240V

Συμβατότητα με
• Συμβατότητα με: iPad, iPad 2

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod touch, iPod touch 3ης 
γενιάς, iPod touch 4ης γενιάς, iPod touch 2ης 
γενιάς

Εφαρμογή iPod/iPhone/iPad
• Όνομα εφαρμογής: DockStudio, Δωρεάν λήψη 
από το κατάστημα εφαρμογών

• 7000+ διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
• 5μερη πρόβλεψη καιρού
• Αναπαραγωγή: πλοήγηση στο άλμπουμ/κομμάτι, 
χειριστήρια αναπαραγωγής

• Ρυθμίσεις ήχου: Ισοσταθμιστής 5 ζωνών, 
Mπάσα, DBB, DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic, 
FullSound™

• Ρολόι: αναλογική απεικόνιση, ψηφιακή 
απεικόνιση

• Ειδοποίηση: πολλαπλές αφυπνίσεις, 
χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας, ξυπνήστε με μουσική, ξυπνήστε με 
τους ήχους της φύσης, ξυπνήστε με μια 
φωτογραφία

•
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