
 

 

Philips
Zestaw audiowizualny ze 
stacją dokującą

DC910
Ciesz się doskonałym brzmieniem muzyki z odtwarzacza iPod
z głośnikami wOOx
Wyświetlaj filmy — wystarczy ustawić odtwarzacz iPod w pozycji pionowej lub poziomej w 
zestawie audiowizualnym Philips DC910 ze stacją dokującą. Dodatkowo, dwa głośniki wOOx 
zapewniają głębokie, potężne brzmienie niskich tonów muzyki odtwarzanej z każdego źródła!

Wzbogać swoje kinowe i muzyczne doznania
• Umieść odtwarzacz iPod Touch w pozycji poziomej lub pionowej
• Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod
• Bezpośrednie połączenie USB i gniazda kart SD/MMC pozwalają odtwarzać pliki MP3/WMA
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Doskonałe wyniki w zwartym opakowaniu
• Dwa głośniki wOOx zapewniają lepsze brzmienie tonów niskich
• Całkowita moc wyjściowa 30 W RMS

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Smukła, stylowa konstrukcja z możliwością montażu na podstawie i ścianie
• Wielofunkcyjny pilot do zdalnego sterowania zestawem i odtwarzaczem iPod



 Dwa głośniki wOOx
Wychwytywanie i korygowanie dźwięków o niskiej 
częstotliwości przez technologię wOOx wzmacnia 
niskie dźwięki, a w konsekwencji podnosi ogólną 
jakość dźwięku.

Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod
Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując 
jednocześnie swój odtwarzacz iPod! Podstawka 
dokująca umożliwia podłączanie odtwarzacza iPod 
bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją 
dokującą, co umożliwia odsłuchiwanie ulubionej 
muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Podczas 
odtwarzania muzyki ładowany jest akumulator 
odtwarzacza iPod, dzięki czemu nie trzeba martwić 
się o wyczerpanie jego ładunku. Skorzystaj z pilota 
zdalnego sterowania, aby nawigować, wybierać i 
odtwarzać utwory zapisane w odtwarzaczu iPod. 
Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą 
automatycznie ładuje akumulator odtwarzacza iPod 
po jego zadokowaniu.

Odtwarzanie muzyki z USB/SD/MMC
Dzięki pełnej obsłudze przesyłania plików można 
cieszyć się wygodnym dostępem do jeszcze większej 
ilości muzyki w formacie cyfrowym, korzystając 
bezpośredniego połączenia USB i wbudowanych 
gniazd na karty SD/MMC. Wystarczy podłączyć 
urządzenie do portu USB lub włożyć kartę pamięci 
do gniazda na karty SD/MMC w zestawie muzycznym 
Philips – Twoja muzyka w formacie cyfrowym i 
fotografie będą wyświetlane bezpośrednio z 
urządzenia. Możesz teraz dzielić się swoimi 
ulubionymi momentami z rodziną i przyjaciółmi!
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Zalety
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 
Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod Classic, iPod Nano 3. 

generacji, iPod 5. generacji, iPod mini, iPod z 
kolorowym wyświetlaczem, iPod Nano 1. 
generacji, iPod Nano 2. generacji

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Gniazdo karty SD/MMC
• Wejście AUX: Dwa gniazda AUX, 3,5 mm

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/
wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka, 
Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu

• Odtwarzane nośniki: Karty SD/MMC, Pamięć flash 
USB

• liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Antena: Antena zakresu UKF
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
• System dźwięku: Stereo
• Typy głośników: Zest. gł. z syst. Bass Reflex
• Funkcje poprawy dźwięku: Technologia wOOx, 4 

tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne 
wzmocnienie basów

głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 6
• Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale, Promiennik 

basów wOOx, Głośnik wysokotonowy 
2 x 1,5 cala, Zest. gł. z syst. Bass Reflex

• Wykończenie: Metal

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LCD
• Podświetlenie
• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny
• Budzenie: Budzenie z odtwarzacza iPod, Budzenie 

z urządzenia USB, Budzenie radiem
• Wygoda użytkownika: Wyłącznik czasowy
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Możliwość 

montażu naściennego

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Pilot 
zdalnego sterowania

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

500 x 165 x 120,7 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

567 x 200 x 210 mm
•
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