Philips Fidelio
Draadloos geluidssysteem

met AirPlay
Dock voor iPod/iPhone/iPad

DCW8010

Geniet draadloos van muziek met AirPlay
Bezeten van muziek
Dankzij AirPlay kunt u draadloos muziek beluisteren. Met dit slanke, draadloze Philips Fidelio
DCW8010/12-muzieksysteem wordt muziek via AirPlay gestreamd vanaf de iPhone/iPad/iPod touch,
met krachtig geluid en de diepe bas van wOOx™. Ook geschikt voor het beluisteren van CD's, MP3's
en FM-radio.
Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Muziek streamen met draadloze AirPlay-technologie
• AirPlay-installatie in één stap
Verrijk uw luisterervaring
• wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• Totaal uitgangsvermogen van 40 W RMS
Geavanceerde veelzijdigheid
• SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen
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Kenmerken
Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en
opladen

Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u
uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw
draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op
het Philips-systeem om volop van uw favoriete
muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad
wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen
te maken dat de batterij van uw draagbare
speler leeg raakt. Zodra u het draagbare
apparaat in het entertainmentsysteem met
oplaadstation plaatst, wordt het automatisch
opgeladen.
Directe aansluiting op USB

wOOx™-technologie

De wOOx-technologie is een revolutionair
luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe
bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere
audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn
afgestemd op de wOOx-basweergave, en
precieze afstemming tussen het
hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt
voor vloeiende overgangen van lage en
gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele
ophanging en een volledig symmetrische
sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige
basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx
produceert een diepe, dynamische bas door de
volledige inhoud van de luidsprekerkast te
gebruiken om de impact te verhogen.
Draadloze AirPlay-technologie

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw
USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort
van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek
rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te
spelen.

Met AirPlay kunt u uw gehele iTunesmuziekcollectie naar uw Philips Fidelio-

basisstation streamen. Speel de muziek
draadloos vanaf iTunes op uw computer,
iPhone, iPad of iPod touch af naar iedere
AirPlay-luidspreker in uw huis. U hoeft er
alleen maar voor te zorgen dat de luidsprekers
zijn aangesloten op het Wi-Fi-netwerk. Met
AirPlay kunt u uw muziek ook gelijktijdig op
iedere luidspreker in iedere kamer afspelen.
Luister wanneer u maar wilt naar uw favoriete
nummers, waar in huis u zich ook bevindt.
AirPlay-installatie in één stap

De AirPlay-installatie in één stap is zo
ongelooflijk eenvoudig, dat u uw draadloze
luidspreker gemakkelijk met uw thuisnetwerk
verbindt. Verbind de luidspreker met een 30pins kabel of via het dockingstation met uw
iPod touch, iPhone of iPad. Druk op de knop
voor de Wi-Fi-installatie en u deelt met één
klik de Wi-Fi-instellingen met uw Appleapparaat. Daarna kunt u meteen van de muziek
genieten.
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Specificaties
Audioweergave

• Compressie-indeling: MP3, WMA
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD, USB Flash Drive
• Ladertype: Sleuf
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Stoppen
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen,
Afspelen herhalen
• Draadloze audioweergave: via AirPlay of DLNA
(DMR)

Geluid

• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 20 W
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control,
Dynamic Bass Boost, wOOx™-technologie
• Geluidsverbetering: FullSound

Tuner/ontvangst/transmissie

• Antenne: FM-antenne
• RDS: Programmatype, Radiotekst, RDSklokinstelling, Zendernaam
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal
afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN
(802.11g), Draadloos LAN (802.11b)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
• USB: USB-poort

Comfort
•
•
•
•
•

Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm
Afstandsbediening: Eenrichtings
Oplaadapparaat: iPod, iPhone, iPad
Schermtype: VFD-scherm

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: FM-antenne,

•
•
•
•
•

Snelstartgids
Batterijen: 2 x AAA
Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
Garantiekaart: Garantiekaart
AC/DC-adapter: AC/DC-adapter
Gebruiksaanwijzing: op CD

Afmetingen

• Productafmetingen (b x d x h): 500 x 163 x 232 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 540 x 188 x 291
mm
• Brutogewicht: 5,1 kg
• Nettogewicht: 4,4 kg

Vermogen

• Stroomvoorziening: 50 Hz, 100-240 V

iPad-compatibiliteit

• Compatibel met: iPad, iPad 2

Compatibiliteit iPhone

• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S

Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod touch, iPod touch 3e
generatie, iPod touch 4e generatie, iPod touch 2e
generatie

iPod/iPhone/iPad-app

• Naam app: DockStudio, Gratis downloaden vanaf
App Store
• Meer dan 7000 internetradiozenders
• Weersverwachting voor 5 dagen
• Afspelen: Navigeren door album/nummer,
Afspeelbediening
• Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, Bas, DBB,
DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Klassiek, FullSound™
• Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
• Alarm: Verschillende wekmogelijkheden,
Sleeptimer, Wakker worden met muziek, Wakker
worden met natuurgeluiden, Wakker worden met
foto
•
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