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Viihdejärjestelmätelakka

DC185
Nauti iPod- ja MP3-musiikista 

täysillä kaikkialla
Vapauta iPodin musiikki ja anna Philipsin DC185:n 2 x 2 W:n äänentoiston raikua. Jaa 
kappaleita ja herätä bileet henkiin tai liitä telakkaan USB-laite ja soita suosikkimusiikkiasi 
kaikkialla, missä olet.

Tehosta äänentoistoa
• Toista musiikkia ja lataa iPod
• USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

Mahtava suorituskyky, kompakti muotoilu
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Kokonaislähtöteho 2 x 2 W RMS

Helppokäyttöinen
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Aux-in-liitäntä kannettavaa MP3-soitinta varten
 



 Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

Toista musiikkia ja lataa iPod

Nauti MP3-musiikista samalla, kun iPod latautuu! 
Telakointiaseman avulla voit liittää iPodin suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, jotta voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Lisäksi se 
lataa iPodin sen toistaessa musiikkia, jotta voit 
nauttia musiikista huolehtimatta iPodin akun 
tyhjenemisestä. Kaukosäätimellä voit selata, valita ja 
toistaa iPodiin tallennettua musiikkia. 
Viihdejärjestelmätelakka lataa iPodin automaattisesti, 
kun se on telakoituna.
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Kohokohdat
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo •
iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch, iPod classic, iPod nano, 

3. sukupolvi, iPod (5th Generation), Värinäytöllinen 
iPod, iPod mini, iPod nano 1. sukupolvi, iPod nano 
2. sukupolvi

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• Aux-tulo
• Kuulokkeet: 3,5 mm

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, 

Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, 
Nopeutus eteen- ja taaksepäin

• Toistomuodot: USB Flash -asema
• ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 2 W

• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -
bassotehostus

• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 
säätö ylös/alas

• Kaiuttimen halkaisija: 3"

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD
• Käyttömukavuus: Uniajastin

Virta
• Verkkovirta
• Pariston malli: C/LR14 (alkali)
• Akun jännite: 1,5 V
• Akkujen määrä: 6

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 3,5 mm:n 

linjatulokaapeli (stereo), Käyttöopas, 
Takuutodistus

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 348 x 127 x 238 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 373 x 157 x 262 mm
Tekniset tiedot
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