Philips
dokovací zábavní systém

DC190

Vstávejte se svými oblíbenými melodiemi
z iPodu a rádia
Vstávejte za hudby z iPodu díky dokovacímu systému zábavy DC190 společnosti Philips.
Stylový systém v zrcadlovém provedení obsahuje dva budíky a prostřednictvím připojení
MP3 Link umožňuje začít den s hudbou z dalších přenosných zařízení.
Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Přehrávejte a nabíjejte současně s iPodem
Začněte den podle sebe
• Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Probouzejte se hudbou ze zařízení iPod nebo rozhlasovou stanicí
Bohatý a čistý zvuk
• Celkový výstupní výkon 3 W RMS
• Neodymové vinutí reproduktorů poskytuje čistý, vyvážený zvuk
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Dokovací zábavní systém

Přednosti
3 W RMS

Specifikace
Jemné buzení

Kompatibilita se iPodem

• Kompatibilní se: iPod mini, iPod s barevným
displejem, iPod 5. generace, iPod classic, iPod nano
1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano
3. generace, iPod nano 4. generace, iPod touch,
iPod touch 2 generace, iPod nano 5 generace, iPod
nano 6. generace, iPod touch 4. generace

Tuner/příjem/vysílání

Tento systém má celkový výstupní výkon 3 W RMS.
RMS neboli Root Mean Square je typickým
způsobem měření zvukového výkonu neboli
elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače
do reproduktoru, který je měřen ve wattech.
Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické
energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti.
Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Budík s nastavením na všední dny a
víkend

Začněte den správně jemným probuzením pomocí
postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk
signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš
tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně
hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze
spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení
s postupně sílící hlasitostí, která přechází
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro
příjemné probuzení.

Připojení MP3

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.

Neodymové reproduktory
Tento radiobudík, navržený pro moderní životní styl,
je vybaven dvěma budíky, takže je možné nastavit
různé časy buzení pro pracovní dny i pro víkend
nebo různé časy buzení pro páry. Nastavení budíku
lze přizpůsobit na celý týden od pondělí do neděle.
Případně si můžete nastavit budík na dřívější vstávání
v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco
o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější buzení.
Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným funkcím si
ušetříte problémy s nastavováním budíku každý
večer.

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného
magnetického pole pro větší citlivost vinutí
reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený,
kvalitní zvuk.

Probouzení s iPodem nebo rádiem

Probouzejte se hudbou ze zařízení iPod nebo
rozhlasovou stanicí

Přehrávání a nabíjení zařízení iPod

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím
a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do
paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte
snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by
bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při
nabíjení svého iPodu. Doky umožňují připojení
vašeho iPodu přímo k dokovacímu zábavnímu
systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou
hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také iPod
nabíjí, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte
mít obavy, že se vašemu iPodu vybije baterie.
Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí váš iPod,
jakmile je v doku.
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Pásma tuneru: FM
Automatické digitální ladění: Ano
Předvolby stanic: 20
Anténa: Anténa FM

Přehrávání zvuku

• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod,
Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí stopa

Pohodlí

• Hodiny/verze: Digitální
• Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Buzení
rádiem, Opakované buzení (funkce snooze),
Časovač

Zvuk

• Zvukový systém: Stereo
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 1,5 W
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory

• Vestavěné reproduktory: 2
• Neodymový magnetický systém: Ano

Možnosti připojení

• Připojení MP3: 3,5mm stereofonní vstup

Rozměry

• Rozměry výrobku (Š x V x H): 144 x 144 x 62 mm

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: Stereofonní linkový kabel
3,5 mm, Napájecí adaptér AC–DC, Stručný
uživatelský návod, Uživatelská příručka,
Mezinárodní záruční list
•

Digitální tuner s předvolbami
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