
 

 

Philips
Szórakoztatórendszer 
dokkolóegységgel

FM digitális hangolóegység

MP3 Link falra szerelhető

DC950
Élvezze a GoGear zenét hangosan és kiváló minőségben
wOOx hangsugárzókkal
A Philips DC950 elegáns stílusú, dokkolós szórakoztatórendszerével zenét játszhat le GoGear 
digitális audio- és videolejátszójáról, és egyidejűleg töltheti is azt. Élvezze az erőteljes mélyhangot 
kettős wOOx hangsugárzókkal. A nagyobb zenei választékért hangoljon egy FM rádióállomásra.

Tegye még gazdagabbá szórakozását!
• Játsszon le zenét, és töltse Philips GoGear készülékét
• FM digitális hangolás, tárolt állomások
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Kitűnő teljesítmény és kompakt design
• Kettős wOOx hangsugárzók a kitűnő mélyhangért
• 30 W kimeneti RMS összteljesítmény
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Stílusos vékony kivitel asztali állvánnyal és falra szerelési lehetőséggel



 Játsszon le zenét, és töltse GoGear 
készülékét
Játsszon le zenét, és töltse Philips GoGear 
készülékét

MP3 Link a hordozható zenéhez
Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer 
által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc 
zenéit, az MP3 összeköttetés különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy mindehhez 
elég az MP3-lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

Kettős wOOx hangsugárzók
A wOOx technológia kitűnő mélyhangot hoz létre, 
mivel az alacsony frekvenciájú basszus 
megragadásával és felerősítésével drámai módon 
megnöveli a mélyhang élményét.
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Fénypontok
• Beépített hangszórók: 6
GoGear készülékkel kompatibilis
• Kompatibilis: SA30 sorozat, SA31 sorozat, SA32 

sorozat, SA34 sorozat, SA52 sorozat

Csatlakoztathatóság
• Aux be: 3,5 mm-es MP3-csatlakozó

Hanglejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: GoGear töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• Automatikus digitális hangolás: Van
• Programozott állomások: 20

Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2x15 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangszóró típusok: Bass Reflex hangszórórendszer
• Hangkiemelés: wOOx technológia, Digitális 

hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus 
basszuskiemelés

• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók

• Fő hangszóró: 3"-es mélynyomó, wOOx 
mélyhangsugárzó, 2x1,5"-es magassugárzó, Bass 
Reflex hangszórórendszer

• Kidolgozás: Fém

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérvilágítás: Van
• Ébresztők: Rádiós ébresztés
• Kényelmes használat: Elalváskapcsoló
• Óra/Verzió: Digitális
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető

Kapcsoló
• Tápellátás: Van

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

500 x 165 x 120,7 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

651 x 225 x 167 mm
•
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