
 

 

Philips
entertainmentsysteem met 
dock

Roterend station
USB- en SD-kaartsleuven

DC910
Keihard de beste keuze voor al uw iPod-muziek
met wOOx-luidsprekers
Bekijk de video's op uw iPod in de juiste richting door de beelden 90 graden te draaien 
op het Philips DC910 entertainmentsysteem met dockingstation. De twee wOOx-
luidsprekers voorzien al uw muziek van diepe, krachtige bastonen, ongeacht de bron!

Verrijk uw AV-entertainmentervaring
• Plaats uw iPod touch in staande of liggende positie
• Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen
• USB Direct-functie en SD/MMC-kaartsleuven voor het afspelen van MP3/WMA-muziek
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Onovertroffen prestaties in een compact ontwerp
• Dubbele wOOx-luidsprekers voor een beter basgeluid
• Totaal uitgangsvermogen van 30 W RMS

Ontwerp dat past in uw interieur
• Stijlvol slank ontwerp met tafelstandaard, geschikt voor wandmontage
• Alles-in-één afstandsbediening voor het systeem en uw iPod



 Dubbele wOOx-luidsprekers
wOOx-technologie geeft een beter basgeluid door 
de lage basfrequenties op te vangen en te 
verbeteren. Zo wordt een drastisch verbeterde bas 
en geluidsbeleving bereikt.

Uw iPod afspelen en opladen
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw 
iPod oplaadt! U kunt uw iPod rechtstreeks aansluiten 
op het entertainmentsysteem met dockingstation. 
Zo kunt u luisteren naar uw favoriete muziek met 
superieur geluid. Het station laadt bovendien uw 
iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van uw 
muziek genieten en hoeft u geen zorgen te maken 
dat de batterij van uw iPod leeg raakt. Met de 
afstandsbediening kunt u navigeren door de muziek 
die is opgeslagen op uw iPod en deze selecteren en 
afspelen. Als u uw iPod in het entertainmentsysteem 
met dockingstation plaatst, wordt deze automatisch 
opgeladen.

USB Direct en SD/MMC-kaartsleuf
Uitgebreide mogelijkheden om bestanden over te 
brengen bieden het voordeel dat u zonder 
problemen toegang hebt tot nog meer digitale 
muziek via de ingebouwde USB Direct-functie en 
SD/MMC-kaartsleuven. U hoeft alleen maar het 
apparaat aan te sluiten op de USB-poort of uw 
geheugenkaart in de SD/MMC-kaartsleuf van uw 
Philips-muzieksysteem te steken, en uw digitale 
muziek en foto's worden rechtstreeks van het 
apparaat weergegeven. Vanaf nu kunt u uw favoriete 
momenten delen met familie en vrienden!
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Kenmerken
• Volumeregeling: Volumeregeling •
Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano 3e generatie, iPod 5e generatie, iPod Mini, 
iPod met kleurenscherm, iPod nano 1e generatie, 
iPod nano 2e generatie

Connectiviteit
• USB: USB-poort
• SD/MMC-kaartsleuf
• Aux-ingang: Dubbele Aux, 3,5 mm

Audioweergave
• Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, 

Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige 
nummer, Snel vooruitspoelen en terugspoelen

• Media afspelen: SD/MMC-kaart, USB Flash Drive
• Programmeerbare nummers: 20

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Antenne: FM-antenne
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 15 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
• Geluidsverbetering: wOOx-technologie, Digital 

Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 6
• Hoofdluidspreker: 3 inch woofer, wOOx-

basradiatoren, Tweeter van 2 x 1,5 inch, Bass 
Reflex-luidsprekersysteem

• Afwerking: Metaal

Gemak
• Schermtype: LCD
• Achtergrondverlichting
• Afstandsbediening: Multifunctioneel
• Alarmfuncties: iPod-alarm, USB-alarm, Radio-alarm
• Gebruikersgemak: Sleeptimer
• Klok/versie: Digitaal
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Wandmontage/plafondprojectie mogelijk: 

Wandmontage mogelijk

Vermogen
• Netstroom

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat, 
Afstandsbediening

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

500 x 165 x 120,7 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

567 x 200 x 210 mm
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