
 

 

Philips Fidelio
Безжична озвучителна 
система

• с AirPlay
• Поставка за iPod/iPhone/iPad

DCW8010
Наслаждавайте се на музика безжично с AirPlay

Завладяващ звук
Музиката става безжична с AirPlay. Елегантната безжична музикална система Philips Fidelio 
DCW8010/12 насочва поточно музиката чрез Airplay от iPhone/iPad/iPod Touch, като предлага 

мощен звук и дълбоките баси на wOOx™. Освен това, можете да се насладите и на 

компактдискове, MP3 файлове и FM радио.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• Поточно възпроизвеждане на музика с безжичната технология AirPlay
• Настройка на AirPlay с една стъпка

Обогатете своето звуково изживяване
• Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни баси
• FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката
• Обща изходна мощност 40 W RMS

Авангардна универсалност
• Приложение SoundStudio за пълен контрол върху настройките на звука



 Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/
iPad

Наслаждавайте се на любимата си MP3 
музика, докато зареждате вашия iPod/
iPhone/iPad! Поставката ви позволява да 
свържете вашето портативно устройство 
директно със системата на Philips, за да 
слушате любимата си музика с превъзходен 
звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/
iPhone/iPad, докато свири, за да слушате 
музика, без да се притеснявате, че 
батерията на портативния ви плейър ще се 
изтощи. Системата автоматично зарежда 
портативното устройство, докато то е в 
нея.

USB Direct

С режима USB Direct просто включвате 
вашето USB устройство в USB порта на 
устройството Philips и то започва да 
възпроизвежда директно цифровата музика 
от USB устройството.

Tехнология wOOx™

Технологията wOOx е революционна 
концепция за високоговорители, която ви 
позволява да чувате и усещате истински 
дълбоки баси, по-богати от тези на всяка 
друга аудио система. Специалните 
мембрани на високоговорителите работят в 
хармония с wOOx бас излъчвателя, а 
прецизното съгласуване на главната 
мембрана и тази за високи честоти 
осигурява плавни преходи от ниски към 
средни и високи честоти. Двойното 
окачване и изцяло симетричната 
конструкция тип "сандвич" осигуряват 
ниски и прецизни баси без забележими 
изкривявания. wOOx пресъздава 
изключително дълбоки и динамични баси, 
като използва пълния обем на кутията на 
високоговорителите за истинско усилване 
на въздействието на музиката.

Безжичната технология AirPlay

AirPlay позволява поточно 
възпроизвеждане на цялата ви музикална 

колекция от iTunes на докинг станции 
Philips Fidelio. AirPlay възпроизвежда 
безжично от програмата iTunes на вашия 
компютър, iPhone, iPad или iPod Touch - на 
всеки поддържащ AirPlay високоговорител 
във вашия дом. Всичко, което трябва да 
направите, е да свържете тонколоните към 
вашата Wi-Fi мрежа. Освен това, AirPlay 
позволява едновременно възпроизвеждане 
на всеки високоговорител във всяка стая. 
Нека любимите мелодии ви следват 
навсякъде в дома ви.

Настройка на AirPlay с една стъпка

С невероятно лесната настройка на AirPlay 
можете само с една стъпка да свържете 
безжичната си тонколона към домашната 
мрежа. Просто свържете тонколоната с 
вашия iPod touch, iPhone или iPad чрез 30-
щифтов кабел или съединител за докинг 
станция, натиснете бутона за настройка на 
Wi-Fi и само с едно щракване, за да 
разрешите споделяне чрез Wi-Fi на вашето 
устройство Apple, сте готови за парти!
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Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
• Тип устройство за зареждане: Слот
• USB преки режими на работа: 
Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща 
песен, Стоп

• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Повторно възпроизвеждане

• Безжично аудио възпроизвеждане: чрез AirPlay 
или DLNA (DMR)

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 20 W
• Подобрение на звука: управление на цифров 
звук, Динамично усилване на басите, 
Tехнология wOOx™

• Подобрение на звука: FullSound

Тунер/приемане/предаване
• Антена: FM антена
• RDS: тип на програмата, радиотекст, настройка 
на RDS часовника, име на станцията

• Предварително настроени станции: 20
• Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 

(802.11g), Безжична локална мрежа (802.11b)
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
• USB: USB хост

Удобство
• Часовник: На основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Аларми: CD аларма, USB аларма
• Дистанционно управление: Еднопосочно
• Зарядно устройство: iPod, iPhone, iPad
• Тип на дисплея: VFD дисплей

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: FM антена, Ръководство 

за бърз старт
• Батерии: 2 бр. AAA
• Дистанционно управление: Еднопосочно 
дистанционно

• Гаранционна карта: Гаранционна карта
• AC/DC адаптер: AC/DC адаптер
• Ръководство за потребителя: на CD

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 500 x 163 x 232 
мм

• Размери на пакета (ШxДxВ): 540 x 188 x 291 мм
• Бруто тегло: 5,1 кг
• Нето тегло: 4,4 кг

Power
• Електрозахранване: 50 Hz, 100-240 V

Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad, iPad 2

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch, iPod touch 3-то 
поколение, iPod touch 4-то поколение, iPod 
touch 2-ро поколение

Приложение за iPod/iPhone/iPad
• Име на приложението: DockStudio, Безплатно 
изтегляне от магазина за приложения

• 7000+ интернет радиостанции
• 5-дневна прогноза за времето
• Възпроизвеждане: придвижване в албуми и 
песни, бутони за управление на 
възпроизвеждането

• Настройки на звука: Еквалайзер с 5 обхвата, 
Баси, DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, 
Класическа, FullSound™

• Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
• Предупредителен сигнал: няколко аларми, 
таймер за заспиване, събуждане с музика, 
събуждане със звуци от природата, събуждане 
със снимка

•
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