
 

 

Philips
Sistem cu staţie de 
andocare

DC1010
Bucuraţi-vă de iPod şi de muzica 

MP3 la maxim, oriunde mergeţi
Ascultaţi muzică din iPod şi de pe CD-uri la volum maxim şi cu mândrie. Sistemul modern cu staţie 
de andocare Philips DC1010 este dotat cu un sistem de difuzoare cu acoperire largă, îmbunătăţit 
cu funcţia Dynamic Bass Boost - perfectă pentru sporirea volumului oriunde mergeţi!

Savuraţi muzica preferată
• Utilizaţi și încărcaţi iPod-ul
• Redaţi CD-uri, CD-R și CD-RW
• Tuner AM/FM

Sunet clar și fidel
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Boxe full-range pentru un sunet dinamic și captivant

Ușor de utilizat
• Programare de până la 20 de piese de pe un CD
• Ecran lizibil LCD



 Utilizaţi și încărcaţi iPod-ul
Savuraţi muzica MP3 preferată în timp ce încărcaţi 
dispozitivul iPod! Staţia vă permite conectarea 
dispozitivului iPod direct la sistemul cu staţie de 
andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu 
un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă 
dispozitivul iPod în timpul redării, astfel încât să vă 
puteţi bucura de muzică și să nu trebuiască să vă 
preocupe epuizarea bateriei dispozitivului iPod. 
Utilizaţi telecomanda pentru a naviga, a selecta și a 
reda muzica stocată pe iPod. Sistemul cu staţie de 
andocare vă încarcă automat dispozitivul iPod în timp 
ce este andocat.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.
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Repere
• Antenă: Antenă FM
Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod tactil, iPod clasic, iPod nano a 

3-a generaţie, iPod a 5-a generaţie, iPod cu afișaj 
color, iPod mini, iPod nano prima generaţie, iPod 
nano a 2-a generaţie

Redare audio
• Tip încărcător: Tabel de pagini
• Mod de redare din suport: Încărcare iPod, Redare 
și Pauză, Melodia următoare și anterioară, Repede 
înainte și înapoi

• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• melodii programabile: 20

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2x1W
• Sistem audio: Stereo
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Diametru difuzor: 3"
• Controlul volumului: rotativ

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW

Boxe
• Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate
• Intrare AUX
• Căști: 3,5 mm

Comoditate
• Tip ecran: LCD

Alimentare
• Sursă de alimentare principală
• Tip baterie: Baterie C / LR14 alcalină
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 6

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

331 x 157 x 228 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

400 x 192 x 260 mm
•
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