
 

 

Philips
Докинг система за 
забавления

Цифров FM тунер
MP3 Link може да се монтира на 
стена

DC950
Слушайте GoGear музика високо, с превъзходен звук
с wOOx тонколони
Елегантната докинг система за развлечения DC950 изпълнява музика от вашия цифров 
аудио-видео плейър GoGear и едновременно го зарежда. Слушайте мощните баси с 
двата високоговорителя wOOx. За още възможности за музика, включете FM радиото.

Обогатете своите аудио-видео изживявания
• Слушайте и зареждайте своя Philips GoGear
• Цифрова настройка с настроени станции
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Отлично качество при компактен дизайн
• Два wOOx високоговорителя за подобрено възприятие на басите
• Обща изходна мощност 30W RMS
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Стилен и елегантен дизайн с опции за стойка за маса или стенен монтаж



 Слушайте и зареждайте своя GoGear
Слушайте и зареждайте своя Philips GoGear

MP3 Link за преносима музика
MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата ви 
музика с превъзходно качество на звука, излизащ 
от аудио системата, MP3 връзката е и 
изключително удобна, защото всичко, което 
трябва да направите, е да включите своя MP3 
плейър в аудио системата.

Два wOOx високоговорителя
wOOx технологията създава превъзходен басов 
звук, като улавя и подобрява нискочестотните 
баси за рязко подобряване на басите и звука.
DC950/12

Акценти
651 x 225 x 167 мм
•

Съвместимост с GoGear
• Съвместим с: Серия SA30, серия SA31, серия 

SA32, серия SA34, серия SA52

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX): MP3 Link 3,5 мм

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на GoGear

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM стерео
• Антена: FM антена
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 15 W
• Звукова система: Стерео
• Типове високоговорители: Система 
басрефлексни високоговорители

• Подобрение на звука: wOOx технология, 
Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово 
усилване на басите

• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 6
• Основен високоговорител: 3" високоговорител 
за ниски честоти, wOOx бас излъчвател, 2x1,5" 
пищялки, Система басрефлексни 
високоговорители

• Обработка: Метал

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Фоново осветление
• Аларми: Радиобудилник
• Удобство за потребителя: Таймер за заспиване
• Часовник/версия: Цифров
• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• За монтиране на стена/таван: За монтиране на 
стена

Мощност
• Мрежово захранване

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Гаранционна 
карта

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

500 x 165 x 120,7 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 
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