
 

 

Philips
Underholdningssystem 
med dokkingstasjon

Roterende dokking
USB- og SD-kortspor

DC910
Nyt iPod-musikken høyt med flott lyd

med wOOx-høyttalere
Nyt videoene slik de skal nytes, ganske enkelt ved å rotere iPoden fra stående til liggende 
stilling på Philips DC910 underholdningssystem med dokkingstasjon. I tillegg gir de doble 
wOOx-høyttalerne musikken en dyp, kraftig bass – fra alle kilder.

Få en rikere AV-underholdningsopplevelse
• Plasser iPod touch i stående eller liggende retning
• Spill av og lad iPoden
• USB Direct og SD-/MMC-kortspor for MP3-/WMA-musikkavspilling
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Topp ytelse i kompakt utforming
• Doble wOOx-høyttalere for forbedret bassopplevelse
• 30 W RMS total utgangseffekt

Design som passer interiøret
• Stilig slank design med valgfritt bordstativ eller veggmontering
• Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPoden



 Doble wOOx-høyttalere

wOOx-teknologien gir en overlegen basslyd ved å 
slippe gjennom og forsterke lavfrekvensbass, og gir 
en betydelig forbedret bass- og lydopplevelse.

Spill av og lad iPoden

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du 
lader opp iPod'en. Med dokkingstasjonen kan du 
koble iPod'en direkte til dokking-
underholdningssystemet, slik at du kan lytte til 
favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også 
opp iPod'en mens den spiller sangene slik at du kan 
nyte musikken uten å bekymre deg for at iPod-
batteriet blir tomt. Bruk fjernkontrollen til å 
navigere, velge og spille av musikken som er lagret på 
iPod'en. Underholdningssystemet med 
dokkingstasjon lader automatisk iPod'en når den står 
i dokkingstasjonen.

USB-/SD-/MMC-musikkavspilling

Takket være fullstendig filoverførbarhet kan du glede 
deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang 
til mer digital musikk via de innebygde USB Direct- 
og SD-/MMC-kortsporene. Det er bare å koble 
enheten til USB-porten eller sette inn minnekortet i 
SD-/MMC-kortsporet på Philips-musikksystemet, og 
den digitale musikken og de digitale bildene spilles av 
direkte fra enheten. Nå kan du dele 
favorittøyeblikkene din med familie og venner.
DC910/12

Høydepunkter
lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking •
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch, iPod classic, 

Tredjegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons 
iPod, iPod mini, iPod med fargeskjerm, 
Førstegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons 
iPod nano

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert
• SD/MMC-kortspor
• Aux-inngang: Dobbel Aux, 3,5 mm

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Play og 

pause, Neste og forrige spor, Hurtig forover og 
bakover

• Avspillingsmedier: SD/MMC-kort, USB-flashstasjon
• Programmerbare spor: 20

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Antenne: FM-antenne
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
• Lydsystem: Stereo
• Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
• Lydforbedringer: wOOx-teknologi, Digital 

(DBB)
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 6
• Hovedhøyttaler: 3" woofer, wOOx basselememt, 

2 x 1,5" diskanthøyttaler, Bassrefleks-
høyttalersystem

• Overflate: Metall

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD
• Bakbelysning
• Fjernkontroll: Flerfunksjonell
• Alarmer: iPod-alarm, USB-alarm, Radioalarm
• Brukerkomfort: Sleep Timer
• Klokke/versjon: Digital
• Eco Power-ventemodus: 1 watt
• Kan monteres på vegg / takfeste: Kan monteres på 

vegg

Effekt
• Lysnett

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, 

Garantisertifikat, Fjernkontroll

Mål
• Produktmål (B x H x D): 500 x 165 x 120,7 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 567 x 200 x 210 mm
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