
 

 

Philips Fidelio
Sistema de som sem fios

com AirPlay
Base para iPod/iPhone/iPad

DCW8010
Desfrute de música sem fios com o AirPlay

Obcecado pelo som
Música sem fios com o AirPlay. Este elegante sistema de som sem fios DCW8010/10 Philips 

Fidelio transmite música via Airplay a partir do iPhone/iPad/iPod touch - oferecendo um som 
potente e os graves profundos do wOOx™. Também pode desfrutar de CD, MP3 e rádio FM.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad
• USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Transmita música com a tecnologia AirPlay sem fios
• Configuração do AirPlay num só passo

Enriqueça a sua experiência sonora
• Tecnologia de altifalantes wOOx™ para graves profundos e potentes
• FullSound™ para dar vida à sua música MP3
• Potência de saída total RMS de 40 W

Versatilidade avançada
• Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio



 Reproduza e carregue o iPod/iPhone/
iPad

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto 
carrega o seu iPod/iPhone/iPad! A base 
permite-lhe ligar o dispositivo portátil 
directamente ao sistema Philips, para que 
possa ouvir a sua música favorita com som 
excelente. Além disso, também carrega o iPod/
iPhone/iPad enquanto este reproduz, pelo que 
pode desfrutar da sua música sem ter de se 
preocupar com a duração da bateria do leitor 
portátil. O sistema carrega automaticamente o 
seu dispositivo portátil enquanto este se 
encontrar na base.

USB Directo

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu 
dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo 
Philips e a música digital será reproduzida 
directamente a partir do dispositivo Philips.

Tecnologia wOOx™

A tecnologia wOOx é um conceito inovador 
de altifalantes que permite ouvir e sentir graves 
incrivelmente profundos que soam mais ricos 
do que qualquer outro sistema de áudio. Os 
controladores especiais dos altifalantes 
trabalham juntamente com o distribuidor de 
graves wOOx e a perfeita sintonia entre o 
controlador principal e o tweeter garante 
transições suaves das frequências baixas-
médias para as altas. A suspensão dupla e a 
construção em camadas totalmente simétricas 
proporcionam graves baixos e precisos sem 
distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx 
produz graves espantosamente baixos e 
dinâmicos, tirando partido do volume total da 
caixa do altifalante para ampliar realmente o 
impacto da música.

Tecnologia AirPlay sem fios

O AirPlay permite-lhe transmitir a sua 
colecção de música completa do iTunes para as 

suas estações de base Philips Fidelio. Este 
reproduz sem fios a partir do programa iTunes 
no seu computador, iPhone, iPad ou iPod 
touch para qualquer altifalante com AirPlay em 
sua casa. Apenas tem de garantir que os seus 
altifalantes estão ligados à sua rede Wi-Fi. O 
AirPlay também lhe permite reproduzir 
simultaneamente em todos os altifalantes de 
todas as divisões. Faça com que as suas músicas 
favoritas o sigam para cada divisão.

Configuração do AirPlay num só passo

Com a configuração incrivelmente simples do 
AirPlay de um só passo, o seu altifalante sem 
fios será ligado facilmente à sua rede 
doméstica. Basta ligar o altifalante ao seu iPod 
touch, iPhone, iPad com o cabo de 30 pinos ou 
o conector de base, premir o botão de 
configuração do Wi-Fi e, com apenas um 
clique, pode permitir a partilha da configuração 
do Wi-Fi no seu dispositivo de Apple - e está 
pronto para desfrutar!
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Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, CD WMA, Unidade flash USB
• Tipo de Carregamento: Ranhura
• Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, 

Anterior/Seguinte, Parar
• Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão 

Rápido, Reprodução de Repetição
• Reprodução de áudio sem fios: via AirPlay ou 

DLNA (DMR)

Som
• Potência de saída (RMS): 2x20 W
• Melhoramento do som: controlo de som digital, 

Dynamic Bass Boost, Tecnologia wOOx™
• Melhoramento do som: FullSound

Sintonizador/recepção/transmissão
• Antena: Antena FM
• RDS: tipo de programa, texto rádio, relógio RDS, 

nome da estação
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática, procura automática

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• Ligações sem fios: Rede local sem fios (802.11g), 

LAN sem fios (802.11b)
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
• USB: Anfitrião USB

Funcionalidades
• Relógio: No ecrã principal, temporizador
• Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB
• Telecomando: 1 Sentido
• Dispositivo de carregamento: iPod, iPhone, iPad
• Tipo de Ecrã: Ecrã VFD

Acessórios
• Acessórios incluídos: Antena FM, Manual de início 

rápido

• Pilhas: 2 x AAA
• Telecomando: Telecomando de 1 sentido
• Cartão da Garantia: Cartão da Garantia
• Transformador CA/CC: Transformador CA/CC
• Manual do utilizador: em CD

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 500 x 163 x 

232 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 540 x 188 x 

291 mm
• Peso bruto: 5,1 kg
• Peso líquido: 4,4 kg

Potência
• Fonte de alimentação: 50 Hz, 100-240 V

Compatível com iPad
• Compatível com: iPad, iPad 2

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod touch de 3.ª 

geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod touch de 
2.ª geração

Aplicação iPod/iPhone/iPad
• Nome da aplicação: DockStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Mais de 7000 estações de rádio da Internet
• Previsão meteorológica para 5 dias
• Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos 

de reprodução
• Definições de som: equalizador de 5 bandas, 

Graves, DBB, DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic, 
FullSound™

• Relógio: apresentação analógica, apresentação 
digital

• Alarme: vários alarmes, temporizador, acordar 
com música, acordar com sons da natureza, acorde 
com uma fotografia

•
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