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DC185
Få musikken fra din iPod og MP3-afspiller 

ud, uanset hvor du er
Slip din iPod-musik fri, og nyd den højt på Philips DC185 med kraftfuld 2x2 W lyd. Del 
alle dine sange, og sæt liv i enhver fest, eller sæt bare dit USB-stik i for at nyde din 
yndlingsmusik på farten.

Gør din lydoplevelse bedre
• Afspil og oplad din iPod
• Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Enestående ydeevne i kompakt konstruktion
• Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
• Samlet udgangseffekt på 2 x 2 W RMS

Brugervenlig
• FM digital indstilling med faste indstillinger
• Aux-in tilslutning til bærbar MP3-musikafspiller
 



 Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din 
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i 
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj 
– med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser 
går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at 
modvirke dette kan Dynamic basforstærkning 
forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet 
lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Afspil og oplad din iPod

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din 
iPod! Dockingstationen gør det muligt for dig at 
tilslutte din iPod direkte til docking-
underholdningssystemet, så du kan lytte til din 
yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også 
oplade din iPod, mens den spiller, så du kan få glæde 
af din musik og ikke behøver bekymre dig om, 
hvorvidt din iPod løber tør for batteri. Brug 
fjernbetjeningen til at navigere, vælge og afspille den 
musik, der er gemt på din iPod. Docking-
underholdningssystemet oplader automatisk din 
iPod, mens den sidder i dockingstationen.
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Vigtigste nyheder
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 2 W 373 x 157 x 262 mm
•

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch, iPod klassisk, iPod 

nano 3. generation, iPod 5. generation, iPod med 
farvedisplay, iPod Mini, iPod nano 1. generation, 
iPod nano 2. generation

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB-vært
• AUX indgang
• Hovedtelefon: 3,5 mm

Audio Playback
• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPod, Afspil og 

Pause, Næste/Foregående spor, Hurtigt frem/
tilbage

• Afspilningsmedie: USB-flash-drev
• programmérbare numre: 20

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM-stereo
• Tunerfunktioner: Automatisk lagring
• Automatisk digital indstilling
• Faste stationer: 20
• Antenne: FM-antenne

Lyd

• Lydsystem: Stereo
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
• Højttalerdiameter: 3"

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 2

Komfort
• Skærmtype: LCD
• Brugervenlighed: Sleep-timer

Strøm
• Lysnet
• Batteritype: C / LR14 Alkaline
• Batterispænding: 1,5 V
• Batterier: 6

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, 3,5 mm stereo 

linjudgangskabel, Brugervejledning, 
Garanticertifikat

Dimensioner
• Mål på produkt (B x H x D): 348 x 127 x 238 mm
• Mål på emballage (B x H x D): 
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