
 

 

Philips Fidelio
Traadita ühendusega 
helisüsteem

• AirPlayga
• iPodi/iPhone'i/iPadi dokk

DCW8010
Nautige AirPlay abil muusikat juhtmeta
Helist haaratud
Tänu AirPlayle saab muusikat kuulata juhtmeta. Philipsi stiilne Fidelio DCW8010/12 juhtmeta 
muusikasüsteem voogesitab AirPlay kaudu muusikat iPhone'ist / iPadist / iPod Touchist, pakkudes 

wOOx™-i kõlarite võimsat helikvaliteeti ning sügavaid bassihelisid. Naudingut pakub ka CD-de, MP3-

muusikafailide ja FM-raadio kuulamine.

Nautige muusikat mitmest allikast
• MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
• Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi
• USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
• Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
• Voogedastage muusikat juhtmeta tehnoloogia AirPlay abil
• Ühe liigutusega AirPlay seadistus

Rikastage oma muusikaelamust
• wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks
• Fullsound™ MP3-muusika elustamiseks
• Väljundvõimsus 40 W RMS

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne
• SoundStudio rakendus audioseadete täielikuks kontrollimiseks



 Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i/iPadi

Võite ka iPodi/iPhone'i/iPadi laadimise ajal oma 
lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate 
ühendada kantava seadme otse dokkimisega 
meelelahutussüsteemi, et kuulata oma 
lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise 
ajal teie iPodi/iPhone'i/iPadi ka laetakse, et te ei 
peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku 
tühjenemise pärast. Dokkimisega 
meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet 
automaatselt.

USB Direct

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade 
Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset 
muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Tehnoloogia wOOx™

Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, 
mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis 
on külluslikum kui mis tahes muul 
helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid 
töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja 
täpne häälestus peamagneti ja 
kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva 
ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete 
sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline 
konstruktsioon tagavad madala ja täpse, 
moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt 
sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu 
kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt 
võimendada.

Juhtmeta tehnoloogia AirPlay

AirPlay abil saate Fidelio dokkimisalusel 
voogedastada oma iTunesi muusikakogu. See 

tehnoloogia esitab muusikat juhtmeta teie 
arvutis olevast programmist iTunes või 
iPhone'ist, iPadist või iPod Touchist igas 
AirPlay funktsiooniga seadmes. Peate vaid 
ühendama kõlarid oma Wi-Fi-võrku. AirPlay 
abil saate ka esitada muusikat igas kõlaris ja igas 
toas. Laske lemmikmuusikal end kõikjal saata.

Ühe liigutusega AirPlay seadistus

Uskumatult lihtsa, ühe liigutusega AirPlay 
seadistuse abil ühendate oma juhtmeta kõlari 
hõlpsalt oma koduvõrku. Lihtsalt ühendage 
kõlar iPodi, iPhone'i, iPadiga 30-viiguga kaabli 
või dokkimisliitmiku abil, vajutage WiFi 
seadistusnuppu ning Wi-Fi seadistuse jagamise 
lubamiseks oma Apple'i seadmes vaid üht 
klõpsu tehes olete valmis rokkima!
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Heliesitus
• Tihendusvorming: MP3, WMA
• Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, USB mälupulk
• Laadija tüüp: Pilu
• USB Directi režiimid: Esitamine/peatamine, 

Eelmine/järgmine, Stopp
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Kordus
• Traadita ühendusega muusikaesitus: AirPlay või 

DLNA (DMR) abil

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 2 x 20 W
• Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, 

Dünaamiline bassivõimendi, Tehnoloogia wOOx™
• Heli täiustused: FullSound

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Antenn: FM antenn
• RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella 

seadistamine, Jaama nimi
• Salvestatavad jaamad: 20
• Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
• Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, 

Automaatskann

Ühenduvus
• Kuularid: 3,5 mm
• Juhtmeta ühendused: Juhtmeta LAN (802.11g), 

Juhtmeta LAN (802.11b)
• MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
• USB: USB host

Mugavus
• Kell: Peaekraanil, Unetaimer
• Äratused: Äratus CD-ga, Äratus USB-seadme 

esitamisega
• Kaugjuhtimispult: Ühesuunaline
• Laadimisseade: iPod, iPhone, iPad
• Ekraani tüüp: VFD-ekraan

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Kiirjuhend
• Patareid: 2 x AAA
• Kaugjuhtimispult: Ühesuunaline pult
• Garantiileht: Garantiileht
• Vahelduv-/alalisvooluadapter: Vahelduv- ja 

alalisvooluadapter
• Kasutusjuhend: CD-l

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 500 x 163 x 232 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 540 x 188 x 291 mm
• Kogukaal: 5,1 kg
• Kaal pakendita: 4,4 kg

Võimsus
• Toiteallikas: 50 Hz, 100-240 V

Ühilduvus iPadiga
• Ühilduv seadmetega: iPad, iPad 2

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod touch, iPod touch (3. 

põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), iPod touch (2. 
põlvkond)

iPodi/iPhone'i/iPadi rakendus
• Rakenduse nimi: DockStudio, Tasuta allalaadimine 

App store'ist
• Üle 7000 Interneti-raadiojaama
• 5-päevane ilmateade
• Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise 

juhtimine
• Heliseaded: Viieribaline ekvalaiser, Bass, DBB, 

DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, FullSound™
• Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
• Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, 

Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto
•
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