
 

 

Philips
Sistem cu staţie de 
andocare

Staţie de andocare rotativă

Sloturi pentru carduri USB și SD

DC910
Ascultaţi muzica de pe iPod la maxim cu sunet excelent
cu boxe wOOx
Bucuraţi-vă de clipurile dvs. video aşa cum trebuie doar rotind iPod-ul dvs. din poziţia 
portret în poziţia peisaj pe Sistemul cu staţie de andocare Philips DC910. În plus, boxe 
duble wOOx oferă un bas profund şi puternic tuturor melodiilor dvs. - de la orice sursă!

Îmbogăţiţi-vă experienţa AV
• Poziţionaţi-vă iPod-ul tactil în orientarea portret sau peisaj
• Utilizaţi și încărcaţi iPod-ul
• Sloturi pentru carduri USB Direct și SD/MMC pentru redarea de muzică în format MP3/WMA
• Tuner digital FM cu posturi presetate

Performanţe de excepţie într-un design compact
• Boxe duble wOOx pentru un sunet bas îmbunătăţit
• Putere totală de ieșire 30W RMS

Design care se potrivește interiorului
• Design subţire și elegant, cu stativ pentru masă și opţiuni de montare pe perete
• Telecomandă all-in-one pentru sistem și iPod



 Boxe duble wOOx
Tehnologia wOOx creează un bas de calitate, redând 
frecvenţele joase cu o fidelitate excepţională.

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.

Redare muzică USB/SD/MMC
Datorită capacităţii complete de transfer al fișierelor, 
vă puteţi bucura cu ușurinţă de confortul și distracţia 
accesării mai multor melodii în format digital prin 
sloturile pentru carduri USB Direct și SD/MMC 
încorporate. Conectaţi dispozitivul la portul USB sau 
introduceţi cardul de memorie în slotul pentru card 
SD/MMC pe sistemul muzical Philips, iar muzica și 
fotografiile digitale vor fi redate direct din dispozitiv. 
Acum puteţi savura momentele preferate împreună 
cu familia și prietenii!
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Repere
567 x 200 x 210 mm
•

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod tactil, iPod clasic, iPod nano a 

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

Conectivitate
• USB: Port USB
• Slot pentru card SD/MMC
• Intrare AUX: Aux dublu, 3,5 mm

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

• Medii de redare: Card SD/MMC, Unitate flash USB
• melodii programabile: 20

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Antenă: Antenă FM
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2x15 W
• Sistem audio: Stereo
• Tipuri de difuzoare: Sistem de boxe Bass Reflex
• Caracteristici superioare sunet: Tehnologie 

wOOx, 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic 

Bass Boost
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 6
• Difuzor principal: Woofer de 3", Amplificator bas 

wOOx, Tweeter de 2 x 1,5", Sistem de boxe Bass 
Reflex

• Finisaj: Metalic

Confort
• Tip ecran: LCD
• Iluminare din spate
• Telecomandă: Multi-funcţional
• Alarme: Alarmă iPod, Alarmă USB, Alarmă radio
• Confort utilizator: Cronometru oprire
• Ceas/Versiune: Digital
• Eco Power Standby: 1 W
• Montare pe perete / Suspendare plafon: Montare 

pe perete

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie, Telecomandă

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

500 x 165 x 120,7 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 
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