
 

 

Philips
Dokovací zábavní systém

Digitální tuner VKV
Připojení MP3 lze připevnit na 
stěnu

DC950
Vychutnejte si hudbu přístroje GoGear nahlas a se skvělým zvukem
s reproduktory wOOx
Elegantní dokovací systém zábavy DC950 společnosti Philips přehrává hudbu z digitálního 
audio video přehrávače GoGear a zároveň jej nabíjí. Vychutnejte si silné basy díky duálním 
reproduktorům wOOx. Chcete-li mít k dispozici ještě více hudby, nalaďte si rádio VKV.

Obohaťte svůj zážitek z audiovizuální zábavy
• Dokujte a nabíjejte zařízení Philips GoGear
• Digitální tuner VKV s předvolbami
• Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Vynikající výkon v kompaktním provedení
• Duální reproduktory wOOx pro vylepšený poslech basů
• Celkový výstupní výkon 30 W RMS
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Stylové tenké provedení s možností postavit na stolek nebo namontovat na zeď



 Dokujte a nabíjejte zařízení GoGear
Dokujte a nabíjejte zařízení Philips GoGear

Připojení MP3 pro přenosnou hudbu
Připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání obsahu 
MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, 
že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu 
v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také 
připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí 
pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.

Duální reproduktory wOOx
Technologie wOOx vytváří dokonalou reprodukci 
basových tónů zachycením a vylepšením tónů s 
nízkým kmitočtem. Výsledkem jsou mnohem 
dokonalejší basy a celkový zvukový vjem.
DC950/12

Přednosti
• Rozměry balení (Š x V x H): 651 x 225 x 167 mm
•

Kompatibilní s GoGear
• Kompatibilní s: série SA30, série SA31, série SA32, 

série SA34, série SA52

Možnosti připojení
• Vstup Aux: Připojení MP3 3.5 mm

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení přehrávače 

GoGear

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo
• Anténa: Anténa VKV
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2x15 W
• Zvukový systém: Stereo
• Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex
• Vylepšení zvuku: Technologie wOOx., 4 režimy 

nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 6
• Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor, 

Basový kanál wOOx, 2 x1,5" výškový reproduktor, 
Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

• Povrchová úprava: Kov

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Podsvětlení: Ano
• Budíky: Buzení rádiem
• Pohodlí uživatele: Časovač
• Hodiny/verze: Digitální
• úsporný pohotovostní režim: 1 W
• Možnost montáže na stěnu nebo na strop: 

Možnost montáže na stěnu

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský 

manuál, Záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

500 x 165 x 120,7 mm
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