
 

 

Philips Fidelio
Bezdrôtový zvukový 
systém

s AirPlay
Dok pre zariadenia iPod/iPhone/
iPad

DCW8010
Vychutnajte si hudbu bezdrôtovo so systémom AirPlay

Posadnutí zvukom
So systémom AirPlay znie hudba aj bez drôtov. Elegantný bezdrôtový zvukový systém Philips Fidelio 
DCW8010/10 vysiela hudbu cez pripojenie AirPlay zo zariadenia iPhone/iPad/iPod Touch – ponúka 

výkonný zvuk a hlboké basy reproduktora wOOx™. Dokáže prehrávať aj disky CD, MP3 a rádio FM.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• Prenášajte hudbu pomocou bezdrôtovej technológie AirPlay
• Inštalácia technológie AirPlay v jednom kroku

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Technológia reproduktoru wOOx™ pre hlboké a výkonné basy
• Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
• Celkový výstupný výkon 40 W RMS

Rozšírená všestrannosť
• Aplikácia SoundStudio pre úplnú kontrolu nad nastaveniami zvuku



 Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/
iPhone/iPad

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo 
iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho 
prenosného zariadenia priamo k systému 
Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu 
s vynikajúcim zvukom. Navyše počas 
prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad 
nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a 
nemusíte mať obavy, či sa vybije batéria 
prenosného prehrávača. Keď je prenosné 
zariadenie v doku, systém automaticky nabije 
jeho batériu.

USB Direct

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho 
pripojiť zariadenie USB k portu USB na 
zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude 
prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Technológia wOOx™

Technológia wOOx je revolučný koncept v 
oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť 
a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako 
pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne 
budiče reproduktorov pracujú v harmónii s 
basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie 
medzi hlavným budičom a reproduktorom 
zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných 
až po vysoké frekvencie. Dvojité tlmenie a 
úplne symetrická dvojitá konštrukcia 
produkuje nízky a jasný podklad bez 
badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu 
skrinky reproduktora poskytuje wOOx 
výnimočne hlboký a dynamický bas, aby 
skutočne zosilnil pôsobenie hudby.

Bezdrôtová technológia AirPlay

Technológia AirPlay umožňuje prenášať celú 
vašu hudobnú zbierku programu iTunes do 
dokovacích staníc Philips Fidelio. Dokáže 

bezdrôtovo prehrávať obsah z programu 
iTunes v počítači, telefónu iPhone alebo 
zariadenia iPad či iPod Touch do ľubovoľného 
reproduktora s podporou technológie AirPlay 
vo vašej domácnosti. Stačí, keď pripojíte svoje 
reproduktory k vašej sieti Wi-Fi. Technológia 
AirPlay taktiež umožňuje súčasné prehrávanie 
na každom reproduktore v každej miestnosti. 
Vaše obľúbené melódie vás môžu sprevádzať, 
nech už prejdete do ktorejkoľvek miestnosti.

Inštalácia technológie AirPlay v jednom 
kroku

Vďaka neuveriteľne jednoduchej inštalácii 
technológie AirPlay, ktorú vykonáte v jednom 
kroku, je možné ľahko prepojiť bezdrôtový 
reproduktor s vašou domácou sieťou. Stačí 
pripojiť reproduktor k zariadeniu iPod touch, 
iPhone alebo iPad pomocou 30-kolíkového 
kábla alebo konektora doku, stlačiť tlačidlo 
nastavenia siete WiFi a jediným kliknutím 
povoliť zdieľanie nastavenia siete Wi-Fi vo 
vašom zariadení Apple. Teraz rozprúdite 
zábavu bez hraníc!
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Hlavné prvky
Bezdrôtový zvukový systém
s AirPlay Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad
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Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB jednotka Flash
• Typ zásobníka: Priečinok
• Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, 

Predchádzajúce/nasledujúce, Zastavenie
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Zopakovať prehrávanie
• Bezdrôtové prehrávanie zvuku: cez systém AirPlay 

alebo DLNA (DMR)

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 20 W
• Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku, 

Dynamické zvýraznenie basov, Technológia 
wOOx™

• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM anténa
• RDS: typ programu, rádiotext, nastavenie hodín 

RDS, názov stanice
• Predvolené stanice: 20
• Pásma tunera: FM Mono, FM Stereo
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN 

(802,11g), Bezdrôtová sieť LAN (802.11b)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
• USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Budíky: CD budík, USB alarm
• Diaľkové ovládanie: 1-smerná
• Nabíjacie zariadenie: iPod, iPhone, iPad
• Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Stručná 

príručka spustenia
• Batérie: 2 x AAA
• Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
• Záručný list: Záručný list
• Adaptér AC/DC: Adaptér AC/DC
• Manuál používateľa: na CD

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 500 x 163 x 232 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 540 x 188 x 291 mm
• Hmotnosť brutto: 5,1 kg
• Hmotnosť netto: 4,4 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 50 Hz, 100 – 240 V

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad, iPad 2

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch, iPod touch 

3. generácie, iPod touch 4. generácie, iPod touch 
2. generácie

Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad
• Názov aplikácie: DockStudio, Bezplatné prevzatie z 

obchodu App Store
• Viac ako 7000 internetových rozhlasových staníc: 

áno
• 5-dňová predpoveď počasia: áno
• Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, 

ovládacie prvky prehrávania
• Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, Basy, DBB, 

DSC – Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, FullSound™
• Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
• Budík: viac budíkov, časovač vypnutia, zobuďte sa 

na hudbu, zobuďte sa na zvuky prírody, zobuďte sa 
fotografiu

•
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Technické údaje
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