
 

 

Philips
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง

แท่นหมุนได้
ช่องเสียบการ์ด SD และ USB

DC910
เพลิดเพลินกับเพลง iPod เร้าใจในพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

ด้วยลำโพง wOOx
มีความสุขในการชมวิดีโอโปรดของคุณด้วยวิธีง่ายๆ โดยหมุน iPod 
จากแนวตั้งเป็นแนวนอนบนระบบเชื่อมต่อความบันเทิง DC910 ของ Philips ยิ่งไปกว่านั้น ลำโพงคู่ 
wOOx ยังให้เสียงเบส ทุ้มลึก ทรงพลัง ไม่ว่าคุณจะเล่นจากแหล่งกำเนิดเสียงใดก็ตาม!

เติมความสมบูรณ์ให้ประสบการณ์ความบันเทิงด้านภาพและเสียงของคุณ
• วาง iPod Touch ของคุณได้ไม่ว่าจะในแนวตั้งหรือแนวนอน
• เล่นและชาร์จ iPod
• USB Direct และช่องเสียบการ์ด SD/MMC สำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
• จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในขนาดที่กะทัดรัด
• ลำโพงคู่ wOOx ให้พลังเสียงเบสที่ดีเยี่ยม
• กำลังขับทั้งหมด 30W RMS

การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
• รูปทรงเพรียวบางมีสไตล์ ตั้งวางบนโต๊ะหรือติดผนังได้ตามต้องการ
• ใช้รีโมทคอนโทรลเพียงตัวเดียวสำหรับระบบ และ iPod ของคุณ



 ลำโพงคู่ wOOx
เทคโนโลยี wOOx 
ที่ให้เสียงเบสที่ดีเยี่ยมด้วยการตรวจจับแล้วขยายสัญญ
าณเสียงเบสความถี่ต่ำ 
เพื่อเสียงเบสที่ทุ้มลึกเต็มไปด้วยพลัง

เล่นและชาร์จ iPod
เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณไปในระหว่างที่ชาร์จ iPod! ตัวเชื่อมต่อซึ่งต่อ 
iPod 
ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณ
ฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกั
บชาร์จ iPod ของคุณไปด้วย 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกัง
วลว่าจะสิ้นเปลืองไฟแบตเตอรี่ของ iPod 
ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อนาวิเกต 
เลือกและเล่นเพลงที่เก็บไว้ใน iPod ของคุณ 
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จ iPod 
ของคุณโดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

เล่นเพลง USB/SD/MMC
ด้วยการถ่ายโอนไฟล์อย่างสมบูรณ์แบบ 
คุณสามารถสนุกและเพลิดเพลินกับการฟังเพลงระบบ
ดิจิตอลผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SD/
MMC เพียงเสียบอุปกรณ์เข้าในพอร์ต USB 
หรือใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบการ์ด SD/
MMC ในระบบเสียง Philips 
คุณจะสามารถเล่นเพลงและดูภาพถ่ายได้จากเครื่องโ
ดยตรง 
คุณจึงแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าประทับใจกับครอบครั
วและเพื่อนฝูงได้ทันที!
DC910/98

ไฮไลต์
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• ใช้ร่วมกันได้: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3rd Generation, iPod 5th Generation, iPod mini, 
iPod พร้อมจอสี, iPod nano 1st Generation, iPod 
nano 2nd Generation

การเชื่อมต่อ
• USB: โฮสต์ USB
• ช่องเสียบการ์ด SD/MMC: ใช่
• Aux in: Dual Aux, 3.5 มม.

การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, 

เล่นและหยุดชั่วคราว, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
กรอเดินหน้าอย่างเร็วและกรอถอยหลัง

• สื่อที่เล่นได้: การ์ด SD/MMC, แฟลชไดรฟ์ USB
• เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ใช่
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 2x15 W
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: เทคโนโลยี wOOx, Digital 

Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 6
• ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 3", ตัวให้เสียงเบสของ 

wOOx, ทวีตเตอร์ 2x1.5", 
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

• การตกแต่ง: โลหะ

สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: LCD
• แสงพื้นหลัง: ใช่
• รีโมทคอนโทรล: อเนกประสงค์
• สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน iPod, สัญญาณเตือน 

USB, นาฬิกาปลุกวิทยุ
• ความสะดวกสำหรับผู้ใช้: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล
• โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
• แบบติดผนัง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟหลัก: ใช่

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, 

ใบรับประกัน, รีโมทคอนโทรล

ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

500 x 165 x 120.7 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

567 x 200 x 210 มม.
•
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