
 

 

Philips Fidelio
Vezeték nélküli 
hangrendszer

AirPlay technológiával
iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

DCW8010
Élvezze a zenét az AirPlay-jel - vezeték nélkül!

A hangzás bűvöletében
Az AirPlay technológiának köszönhetően többé nincs szükség vezetékekre a zenehallgatáshoz. Az 
elegáns Philips Fidelio DCW8010/12 vezeték nélküli zenei rendszer AirPlay technológiával játssza le a 

zenét az iPhone/iPad/iPod Touch készülékekről – erőteljes hangzást és wOOx™ technológián alapuló 

mélyhangkiemelést biztosít. CD-k, MP3 felvételek és FM rádióadások hallgatására is tökéletes.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Hallgasson zenét az AirPlay vezeték nélküli technológia segítségével
• Az AirPlay beállítása egy lépésben

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• 40 W RMS kimeneti összteljesítmény

Továbbfejlesztett rugalmasság
• SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához



 iPod/iPhone/iPad lejátszás és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben 
tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A 
dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja 
hordozható készülékét a Philips rendszerhez, 
így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. 
Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/
iPad lejátszójának töltésére, így nem kell 
aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A 
rendszer automatikusan tölti hordozható 
készülékét dokkolás közben.

USB Direct

Az USB Direct mód segítségével csak 
csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips 
készülék USB-portjához, és a digitális zenei 
tartalom közvetlenül a Philips készülékről 
játszható le.

wOOx™ technológia

A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-
koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, 
minden más audiorendszernél gazdagabb 
mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A 
különleges hangszórómeghajtók a wOOx 
mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő 
meghajtó és a magashangszórók közötti 
pontos hangolás finom átmeneteket enged meg 
az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak 
között. A kettős felfüggesztés és a 
szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül 
adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A 
wOOx különösen mély és dinamikus 
basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes 
térfogatával felerősíti a zene hatását.

AirPlay vezeték nélküli technológia

Az AirPlay segítségével teljes iTunes zenei 
gyűjteményét átjátszhatja a Philips Fidelio 
dokkolóegységre. A számítógépen lévő iTunes 

programban, iPhone, iPad vagy iPod Touch 
készüléken tárolt zeneszámait vezeték nélkül 
hallgathatja bármely AirPlay-kompatibilis 
hangsugárzón otthonában. Csak annyit kell 
tennie, hogy csatlakoztatja a hangsugárzókat a 
Wi-Fi hálózathoz. Az AirPlay azt is lehetővé 
teszi, hogy egyszerre minden szobában és 
minden hangsugárzón szóljon a zene. Hagyja, 
hogy kedvenc dallamai minden szobába 
kövessék!

Az AirPlay beállítása egy lépésben

A hihetetlenül egyszerű, egy lépésben 
beállítható AirPlay technológiával a vezeték 
nélküli hangsugárzó egyszerűen csatlakozik 
otthoni hálózatához. Önnek csupán össze kell 
kötnie a hangsugárzót iPod touch, iPhone vagy 
iPad eszközével egy 30 tűs kábel vagy 
dokkolócsatlakozó segítségével, majd nyomja 
meg a WiFi beállítógombot, és egyetlen 
kattintással tegye lehetővé a WiFi funkció által 
történő tartalommegosztást Apple eszközén, 
és már készen is van!
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Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Betöltő típusa: Nyílás
• Direct USB módok: Lejátszás/Szünet, Előző/

Következő, Leállítás
• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/

visszafelé, Lejátszás ismétlése
• Vezeték nélküli audiolejátszás: AirPlay vagy DLNA 

(DMR) segítségével

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 20 W
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, 

Dinamikus basszuskiemelés, wOOx™ technológia
• Hangzásjavítás: FullSound

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: FM antenna
• RDS: programtípus, rádiótext, RDS órabeállítás, 

állomásnév
• Programhelyek: 20
• Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802.11g), Vezeték nélküli LAN (802.11b)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• USB-vel: USB-gazdaport

Kényelem
• Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés
• Távvezérlő: 1-utas
• Töltőkészülék: iPod, iPhone, iPad
• Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: FM antenna, Gyors üzembe 

helyezési útmutató

• Elemek: 2 x AAA
• Távvezérlő: 1-utas távvezérlő
• Garanciajegy: Garanciajegy
• AC/DC adapter: AC/DC adapter
• Felhasználói kézikönyv: CD-n

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 500 x 163 x 232 

mm
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 540 x 

188 x 291 mm
• Bruttó tömeg: 5,1 kg
• Nettó tömeg: 4,4 kg

Energiaellátás
• Tápellátás: 50 Hz, 100-240 V

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad, iPad 2

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod touch, 3. generációs iPod 

touch, 4. generációs iPod touch, 2. generációs iPod 
touch

iPod/iPhone/iPad alkalmazás
• Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Több, mint 7000 internetes rádióállomás
• 5-napos időjárás-előrejelzés
• Lejátszás: album/műsorszám navigáció, 

lejátszásvezérlők
• Hangbeállítások: 5-sávos hangszínszabályzó, 

Mélyhang, DBB, DSC-semleges, pop, rock, jazz, 
klasszikus, FullSound™

• Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
• Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló, 

ébredés zenére, ébredés a természet hangjaira, 
ébredés fényképre

•
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