„Philips Fidelio“
belaidė garso sistema

• su „AirPlay“
• „iPod/iPhone/iPad“ jungtis

DCW8010

Mėgaukitės muzika belaidžiu būdu naudodamiesi „AirPlay“

Sužavėti garsų
Naudojant „AirPlay“ technologiją muziką galima leisti belaidžiu ryšiu. Šia „Philips Fidelio“ DCW8010/12
belaide muzikine sistema per „AirPlay“ galite transliuoti muziką iš „iPhone“ / „iPad“ / „iPod Touch“ –
galite klausytis aiškaus galingo garso ir sodrių „wOOx™“ žemųjų dažnių. Be to, mėgaukitės CD, MP3
įrašais ir FM radiju.
Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• Naudokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
• Siųskitės muziką su belaide „AirPlay“ technologija
• „AirPlay“ sąrankos nustatymas vienu veiksmu
Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• wOOx™ garsiakalbių technologija giliems ir galingiems žemiesiems dažniams
• „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
• 40W RMS bendra išvesties galia
Modernus universalumas
• „SoundStudio“ programa, skirta visiškam garso nustatymų kontroliavimui
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Ypatybės
Grokite ir įkraukite „iPod/iPhone/iPad“

„wOOx™“ technologija

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol
kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“! Stotelė
leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai
prie „Philips“ sistemos, todėl galite klausytis
mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Be to,
grojant yra įkraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“ /
„iPad“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika
ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo
baterijos išsikraus. Sistema automatiškai
įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra
prijungtas.

„wOOx“ technologija yra revoliucinė
garsiakalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir
pajausti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni
nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios
garsiakalbių tvarkyklės veikia harmoningai su
„wOOx“ žemųjų dažnių spinduliuotuvu, o
tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių
siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų perėjimą
nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių.
Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška
sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir
tikslius žemuosius dažnius be regimų
iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir
dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą
garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina muzikos
poveikį.

„USB Direct“

Belaidė „AirPlay“ technologija

Kai naudojate „USB Direct“ režimą,
paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie
„Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų
skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš
„Philips“ įrenginio.
Naudodami „AirPlay“ galite siųstis visą
„iTunes“ muzikos kolekciją į savo „Philips

Fidelio“ prisijungimo stoteles. Ji gros belaidžiu
būdu iš „iTunes“ programos jūsų
kompiuteryje, „iPhone“, „iPad“ ar „iPod
Touch“ – per bet kurį „AirPlay“ garsiakalbį jūsų
namuose. Viskas, ko jums reikia, – prijungti
garsiakalbius prie „Wi-Fi“ tinklo. Naudodami
„AirPlay“ galite vienu metu leisti muziką per
bet kurį garsiakalbį bet kuriame kambaryje.
Tegul jūsų mėgstamos melodijos pasklinda po
visus namus.
„AirPlay“ sąrankos nustatymas vienu
veiksmu

Nustatydami „AirPlay“ sąranką atlikite tik vieną
veiksmą, ir jūsų belaidis garsiakalbis bus lengvai
prijungtas prie namų tinklo. Tiesiog prijunkite
garsiakalbį prie „iPod touch“, „iPhone“, „iPad“
30 kontaktų laidu ar prijungimo stotelės
jungtimi, paspauskite „Wi-Fi“ sąrankos
mygtuką, ir „Wi-Fi“ sąranka bus iškart
bendrinama jūsų „Apple“ įrenginyje. Galėsite
mėgautis pritrenkiama muzika!
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Specifikacijos
Garso atkūrimas

• Glaudinimo formatas: MP3, WMA
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD, USB atmintinė
• Įdėjimo būdas: Anga
• „USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti,
Ankstesnis/kitas, Stabdyti
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal,
Kartoti grojimą
• Belaidis muzikos atkūrimas: per „AirPlay“ arba
DLNA (DMR)

Garsas

• Išvesties galia (RMS): 2 x 20 W
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas,
Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, „wOOx™“
technologija
• Garsumo gerinimas: „FullSound“

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

vadovas
• Akumuliatoriai: 2x AAA
• Nuotolinis valdymas: Vienkryptis nuotolinis
valdymas
• Garantinė kortelė: Garantinė kortelė
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: AC/DC
adapteris
• Vartotojo vadovas: CD diske

Matmenys

• Gaminio matmenys (P x A x G): 500 x 163 x 232
mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 540 x 188 x 291
mm
• Bendras svoris: 5,1 kg
• Grynas svoris: 4,4 kg

Maitinimas

• Maitinimo šaltinis: 50Hz, 100–240 V

• Antena: FM antena
• RDS: Programos pavadinimas, radijo tekstas, RDS
laikrodžio nustatymas, Stoties pavadinimas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis
nustatymas, automatinis skenavimas

„iPad“ suderinamumas

Prijungimo galimybė

• Suderinama su: „iPod Touch“, „iPod touch” (3-ioji
karta), „iPod Touch“ (4-oji karta), „iPod touch” (2oji karta)

• Ausinės: 3,5 mm
• Bevielės jungtys: Wireless LAN(802.11g), Wireless
LAN(802.11b)
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė
įvestis
• USB: USB jungtis

Patogumas

• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo
laikmatis
• Žadintuvai: CD žadintuvas, USB žadintuvas
• Nuotolinis valdymas: Vienpusis
• Įkrovimo prietaisai: „iPod“, „iPhone”, „iPad“
• Ekrano tipas: VFD ekranas

Priedai

• Pridedami priedai: FM antena, Greitos pradžios

• Suderinama su: „iPad“, „iPad 2“

„iPhone” suderinamumas

• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone”
3GS, „iPhone” 4, „iPhone” 4S

„iPod“ suderinamumas

„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ programa

• Programos pavadinimas: „DockStudio“,
Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Daugiau nei 7000 interneto radijo stočių
• 5 dienų orų prognozė
• Įrašo perklausa: albumo/takelio navigacija,
atkūrimo reguliavimas
• Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, Žemieji
dažniai, DBB, DSC-„Flat“, „Pop“, „Rock“ , „Jazz“,
„Classic“, „FullSound™“
• Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis,
pabuskite su muzika, pabuskite su gamtos garsais,
pabuskite su vaizdais
•
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