
 

 

Philips Fidelio
Bezprzewodowy zestaw 
muzyczny

z technologią AirPlay
Podstawka dokująca – iPod/
iPhone/iPad

DCW8010
Bezprzewodowe przesyłanie muzyki dzięki technologii AirPlay

Fascynacja Dźwiękiem
Dzięki technologii AirPlay możesz słuchać muzyki bezprzewodowo. Za pośrednictwem tej technologii 
muzyka z urządzeń iPhone/iPad/iPod Touch jest przesyłana strumieniowo do eleganckiego 

bezprzewodowego zestawu muzycznego Philips Fidelio DCW8010/12. Dźwięk jest mocny, a basy 

nabierają głębi dzięki technologii wOOx™. Urządzenie obsługuje również płyty CD, pliki MP3 i radio 

FM.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Strumieniowe przesyłanie muzyki za pomocą technologii bezprzewodowej AirPlay
• Jednokrokowa konfiguracja AirPlay

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Głośniki z technologią wOOx™ emitują silne i głębokie tony niskie
• Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
• Całkowita moc wyjściowa 40 W RMS

Zaawansowana wszechstronność
• Aplikacja SoundStudio daje pełną kontrolę nad ustawieniami dźwięku



 Odtwarzanie i ładowanie urządzenia 
iPod/iPhone/iPad

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, 
ładując jednocześnie swoje urządzenie iPod, 
iPhone lub iPad! Podstawka dokująca 
umożliwia podłączanie urządzenia 
przenośnego bezpośrednio do zestawu firmy 
Philips, co pozwala słuchać ulubionej muzyki z 
doskonałym nagłośnieniem. Urządzenie iPod, 
iPhone lub iPad jest ładowane podczas 
odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba 
martwić się o jego rozładowanie. Zestaw 
automatycznie ładuje akumulator urządzenia 
przenośnego po jego zadokowaniu.

Bezpośrednie połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć 
urządzenie USB do portu USB w urządzeniu 
Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana 
bezpośrednio z urządzenia Philips.

Technologia wOOx™

Technologia wOOx to nowy sposób budowy 
głośników oferujący fantastycznie głębokie 
basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne 
głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem 
basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie 
głośnika głównego z głośnikami 
wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście 
od niskich i średnich do wysokich 
częstotliwości. Idealnie symetryczna 
konstrukcja przekładkowa z podwójnym 
zawieszeniem pozwala na uzyskanie 
precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych 
zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni 
wykorzystać objętość pudła rezonansowego, 
dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i 
można naprawdę poczuć siłę muzyki.

Technologia bezprzewodowa AirPlay

Technologia AirPlay umożliwia przesyłanie 
strumieniowe całej kolekcji muzycznej serwisu 

iTunes do stacji dokującej Fidelio firmy Philips. 
AirPlay odtwarza bezprzewodowo z programu 
iTunes w komputerze, urządzeniu iPhone, iPad 
lub iPod Touch na dowolnym głośniku 
obsługującym technologię AirPlay. Głośniki 
muszą być jedynie połączone z siecią Wi-Fi. 
Funkcja AirPlay umożliwia również 
jednoczesne odtwarzanie muzyki we 
wszystkich głośnikach we wszystkich 
pomieszczeniach. Ulubionych utworów można 
zatem słuchać w dowolnym pokoju.

Jednokrokowa konfiguracja AirPlay

Dzięki niesamowicie prostej jednokrokowej 
konfiguracji AirPlay głośnik bezprzewodowy z 
łatwością połączy się z siecią domową. Podłącz 
głośnik do swojego urządzenia iPod Touch, 
iPhone albo iPad za pomocą przewodu 30-
stykowego lub złącza dokowania, naciśnij 
przycisk konfiguracji WiFi i korzystaj z 
zasobów udostępnianych przez urządzenie 
firmy Apple — gra muzyka!
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Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
• Sposób ładowania: Gniazdo
• Tryby USB Direct: Odtwarzanie/wstrzymywanie, 

Poprzedni/następny, Zatrzymywanie
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Odtwarzanie wielokrotne
• Bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku: dzięki 

technologii AirPlay lub DLNA (DMR)

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 20 W
• Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, 

Dynamiczne wzmocnienie basów, Technologia 
wOOx™

• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena FM
• RDS: typ programu, Radio Text, zegar z funkcją 

RDS, nazwa stacji
• Pamięć stacji: 20
• Pasma tunera: UKF mono, UKF stereo
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN 
(802.11b)

• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
• USB: Host USB

Udogodnienia
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 

czasowy
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

budzenie z urządzenia USB
• Pilot zdalnego sterowania: 1-kierunkowy
• Ładowarka: iPod, iPhone, iPad
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Antena FM, Skrócona 

instrukcja obsługi
• Baterie: 2x AAA
• Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
• Zasilacz sieciowy: Zasilacz sieciowy
• Instrukcja obsługi: na płycie CD

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

500 x 163 x 232 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

540 x 188 x 291 mm
• Waga brutto: 5,1 kg
• Waga netto: 4,4 kg

Moc
• Źródło zasilania: 50 Hz, 100–240 V

Zgodność z urządzeniem iPad
• Zgodność z: iPad, iPad 2

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4, iPhone 4S

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod touch 3. generacji, 

iPod touch 4. generacji, iPod touch 2. generacji

Aplikacja iPod/iPhone/iPad
• Nazwa aplikacji: DockStudio, Możliwość 

darmowego pobrania z serwisu App store
• Ponad 7000 internetowych stacji radiowych
• 5-dniowa prognoza pogody
• Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu, 

sterowanie odtwarzaniem
• Ustawienia dźwięku: 5-pasmowy korektor, Tony 

niskie, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, 
FullSound™

• Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy 
wyświetlacz

• Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik 
czasowy, budzenie przy muzyce, budzenie przy 
dźwiękach natury, budzenie przy widoku zdjęcia

•
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