Philips Fidelio
Sistem audio wireless

• cu AirPlay
• Staţie de andoc. pt. iPod/iPhone/
iPad

DCW8010

Bucuraţi-vă de muzică wireless cu AirPlay
Obsedat de sunet
Muzica se transmite wireless cu AirPlay. Acest sistem audio wireless Philips Fidelio DCW8010/10
elegant transmite muzică prin intermediul Airplay de pe iPhone/iPad/iPod Touch - oferind sunet
puternic şi basul profund al wOOx™. Bucuraţi-vă, de asemenea, de CD-uri, MP3-uri şi radio FM.
Savuraţi muzica din diverse surse
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Transmisie muzică cu tehnologia wireless AirPlay
• Setare AirPlay într-un singur pas
Pentru o experienţă audio mai bogată
• Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund și puternic
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• Putere totală de ieșire 40 W RMS
Multifuncţionalitate avansată
• Aplicaţie SoundStudio pentru control deplin al setărilor audio

DCW8010/10

Sistem audio wireless

cu AirPlay Staţie de andoc. pt. iPod/iPhone/iPad

Repere
Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs.
iPod/iPhone/iPad

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Staţia
vă permite conectarea dispozitivului portabil
direct la sistemul Philips pentru a putea asculta
muzica preferată cu un sunet superb. De
asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/
iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă
puteţi bucura de muzică și să nu trebuiască să
vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului
portabil. Sistemul vă încarcă automat
dispozitivul portabil în timp ce este andocat.
USB Direct

Tehnologie wOOx™

de la programul iTunes pe calculatorul, iPhoneul, iPad-ul sau iPod Touch-ul dvs. - către orice
boxă compatibilă cu AirPlay din căminul dvs.
Tot ceea ce aveţi de făcut este să vă asiguraţi
că boxele dvs. sunt conectate la reţeaua Wi-Fi.
AirPlay vă permite, de asemenea, să redaţi
simultan pe fiecare boxă din fiecare încăpere.
Faceţi ca melodiile dvs. preferate să vă urmeze
în orice încăpere vă duceţi.

Tehnologia wOOx este un concept
revoluţionar ce vă permite să auziţi și să simţiţi
basul profund, mai amplu decât în orice alt
sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în
armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar
coordonarea precisă dintre difuzorul principal
și tweeter asigură o tranziţie lină de la
frecvenţele joase-medii la cele înalte. Suspensia
duală și construcţia de tip sandwich perfect
simetrică oferă o bază precisă, fără
distorsionări. Tehnologia wOOx produce un
bas dinamic de calitate, utilizând integral
volumul boxei pentru a crește cu adevărat
impactul muzicii.

Setare AirPlay într-un singur pas

Tehnologie wireless AirPlay

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur și
simplu, echipamentul USB la portul USB port
pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală
va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

AirPlay vă permite să vă transmiteţi întreaga
colecţie de muzică iTunes la staţiile dvs. de
andocare Philips Fidelio. Acesta redă wireless

Cu setarea AirPlay incredibil de simplă, într-un
sigur pas, boxa dvs. wireless se va conecta ușor
la reţeaua de domiciliu. Conectaţi boxa la iPod
touch, iPhone, iPad cu ajutorul cablului cu 30
de pini sau al conectorului de andocare, apăsaţi
butonul de setare Wi-Fi și cu un clic permiteţi
partajarea setării Wi-Fi pe dispozitivul Apple,
fiind acum pregătit să redaţi!
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Specificaţii
Redare audio

• Format compresie: MP3, WMA
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD, Unitate flash USB
• Tip încărcător: Slot
• Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă
anterioară/Piesă următoare, Stop
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi,
Repetare redare
• Redare audio wireless: prin AirPlay sau DLNA
(DMR)

Sunet

• Putere de ieșire (RMS): 2 x 20W
• Caracteristici superioare sunet: digital sound
control, Dynamic Bass Boost, Tehnologie
wOOx™
• Caracteristici superioare sunet: FullSound

Tuner/Recepţie/Transmisie

• Antenă: Antenă FM
• RDS: tip program, Radio Text, reglare ceas prin
RDS, nume post de radio
• Presetări de posturi: 20
• Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală,
scanare automată

Conectivitate

• Căști: 3,5 mm
• Conexiuni wireless: LAN wireless (802,11g), LAN
wireless (802,11b)
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• USB: Port USB

Confort

•
•
•
•
•

Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
Alarme: Alarmă CD, Alarmă USB
Telecomandă: 1 mod
Dispozitiv de încărcare: iPod, iPhone, iPad
Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii

• Accesorii incluse: Antenă FM, Ghid de iniţiere
rapidă
• Baterii: 2 baterii AAA
• Telecomandă: Telecomandă unidirecţională
• Card de garanţie: Card de garanţie
• Adaptor CA/CC: Adaptor CA/CC
• Manual de utilizare: pe CD

Dimensiuni

• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 500 x 163 x 232 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 540 x 188 x
291 mm
• Greutate brută: 5,1 kg
• Greutate netă: 4,4 kg

Alimentare

• Sursă de alimentare: 50 Hz, 100-240V

Compatibilitate iPad

• Compatibil cu: iPad, iPad 2

Compatibilitate iPhone

• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilitate iPod

• Compatibil cu: iPod touch, iPod touch a 3-a
generaţie, iPod touch a 4-a generaţie, iPod touch a
2-a generaţie

Aplicaţie iPod/iPhone/iPad

• Nume aplicaţie: DockStudio, Descărcare gratuită
de pe App store
• 7000+ de posturi radio prin Internet
• Prognoză meteo pe 5 zile
• Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
• Setări sunet: Egalizator cu 5 benzi, Bas, DBB, DSCFlat,Pop,Rock,Jazz,Clasică, FullSound™
• Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
• Alarmă: alarme multiple, timer Sleep, treziţi-vă cu
muzică, treziţi-vă cu sunete din natură, treziţi-vă cu
fotografie
•
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