Philips
viihdejärjestelmätelakka

DC190

Herää suosikkisäveliisi
iPod ja radio
Herää Philipsin DC190-telakointiaseman iPod-musiikkiin. Siihen voi myös määrittää kaksi
eri herätysaikaa. Tyylikäs peilipinta. Voit aloittaa päiväsi myös musiikilla muista
kannettavista lähteistä the MP3 Link -liitännän ansiosta.
Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Toista musiikkia ja lataa iPod samanaikaisesti
Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan
• Herää aamuun miellyttävästi
• Herää iPod-musiikkiin tai radioon
Rikas ja selkeä ääni
• Kokonaislähtöteho 3 W RMS
• Neodyymi-kaiutinohjaimet tuottavat puhdasta, tasapainoista ääntä
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viihdejärjestelmätelakka

Kohokohdat
3 W RMS

Tekniset tiedot
Hilj. herätys

iPod-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPod mini, Värinäytöllinen iPod, iPod
5. sukupolvi, iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi,
iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi,
iPod nano, 4. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2.
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6.
sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 3 W RMS. RMS
(Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla
tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan
äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota
mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran
määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon.
Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen
toistama ääniteho.

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain
kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet
ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia,
jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse
herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai
hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät
rauhallisesti.

Herätys arkipäivinä/viikonloppuna

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on
ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Neodyymikaiutinohjaimet

Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa
kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit
määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja viikonlopuiksi
tai eri herätysajan itsellesi ja kumppanillesi. Voit
esimerkiksi määrittää saman herätysajan joka päivälle
tai aikaisemman ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän
viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti. Valitsitpa
minkä vaihtoehdon tahansa, tämän kätevän
toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse säätää
herätysaikoja joka ilta.

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu
paranevat.

Herää iPodin tai radion ääneen
Herää iPod-musiikkiin tai radioon

Toista musiikkia ja lataa iPod

Äänen toisto

• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen,
Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale

Käyttömukavuus

• Kello/versio: Digitaalinen
• Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys,
Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto
(torkkutoiminto), Uniajastin

Ääni

• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Lähtöteho (RMS): 2 x 1,5 W
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden
säätö ylös/alas

Kaiuttimet

• Sisäiset kaiuttimet: 2
• Neodyymi-magneettijärjestelmä

Liitännät

• MP3 Link: 3,5 mm stereotulo

Mitat

• Tuotteen mitat (L x K x S): 144 x 144 x 62 mm

Lisätarvikkeet

•

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun
iPod latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää
iPodin suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit
kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla.
Samalla se lataa iPodin toistaessaan musiikkia, eikä
akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua.
Viihdejärjestelmätelakka lataa iPodin automaattisesti,
kun se on telakoituna.
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Virittimen aaltoalueet: FM
Automaattinen digitaaliviritys
Pikavalinnat: 20
Antenni: FM-antenni

• Mukana tulevat lisätarvikkeet: 3,5 mm:n
linjatulokaapeli (stereo), Verkkolaite, Pikaopas,
Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja
tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla.
Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka
kerta.
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