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dokkimisega 
meelelahutussüsteem

DC190
Ärgake oma lemmikmuusika saatel

iPodist ja raadiost
Philipsi dokkimisega meelelahutussüsteemi DC190 abil saate ärgata enda iPodi muusika 
peale. Kahe äratuse ja peegelkattega stiilne süsteem võimaldab tänu MP3 Linkile päeva 
alustada ka teistest kaasaskantavatest seadmetest pärineva muusika saatel.

Nautige muusikat mitmest allikast
• Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
• MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
• Esitage ja laadige oma iPodi samal ajal

Alustage päeva just nii, nagu soovite
• Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile
• Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
• Ärgake oma iPodi muusika või raadio saatel

Külluslik ja selge heli
• 3 W RMS kogu väljundvõimsus
• Neodüümdraiveriga kõrvaklapid esitavad puhast ja tasakaalustatud heli



 3 W RMS

Selle süsteemi väljundvõimsus on 3 W RMS. RMS 
tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt 
helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, 
mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav 
elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli 
võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda 
suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Tööpäevade/nädalavahetuse äratus

Tänapäevast elustiili silmas pidades loodud 
kellraadiol on kahe äratuse funktsioon, millega saate 
seadistada erineva äratusaja tööpäevadeks ja 
nädalavahetusteks või isegi määrata elukaaslastele 
erineva äratusaja. Äratusseadeid saab kohandada 
samale ajale kogu nädalaks esmaspäevast 
pühapäevani või seada tööpäevadeks varajase äratuse 
ning magada laupäeval ja pühapäeval kaua. Mida te ka 
ei valiks, säästab see mugav funktsioon teid igal õhtul 
tülikast äratuskella seadistamisest.

Digitaalhäälestus ja jaamad
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning 
selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all 
salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate 
oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi 
sagedust otsima.

Sujuv äratus

Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega 
äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla 
äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite 
ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. 
Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult 
vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

MP3 Link
MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse 
kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks 
võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi 
suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka 
äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid 
ühendama kaasaskantava MP3-mängija 
helisüsteemiga.

Neodüümdraiveriga kõrvaklapid
Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja 
loomiseks, et helimähis oleks tundlikum, bass 
dünaamilisem ja helikvaliteet tasakaalustatum ja 
puhtam.

Ärgake iPodi või raadio saatel
Ärgake oma iPodi muusika või raadio saatel

Esitage ja laadige iPodi

Võite iPodi laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat 
kuulata! Doki abil saate ühendada enda iPodi otse 
dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma 
lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal 
teie iPodi ka laetakse, et te ei peaks muusika 
kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. 
Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud 
iPodi automaatselt.
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