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DC190
Ébredjen kedvenc dallamaira

iPod lejátszóról, vagy a rádióból
Ébredjen iPod zenéjére a Philips DC190 dokkolós szórakoztatórendszerével. A kettős ébresztési 
funkcióval ellátott, tükrös kialakítású, stílusos rendszerrel az MP3 Link csatlakozókábelnek 
köszönhetően napját más hordozható készülékekről származó kedvenc zeneszámaival kezdheti.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod készülékét

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Ébredjen iPod zenére vagy rádióműsorra

Tiszta, részletgazdag hangzás
• 3 W kimeneti RMS összteljesítmény
• A neodímium hangszórók tiszta, kiegyensúlyozott hangátadásra képesek



 3 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 3 W. Az RMS a 
„Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a 
hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az 
erősítőből a hangszóró felé továbbított elektromos 
energia, wattban mérve. A hangszóró felé 
továbbított elektromos energia nagysága és a 
hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő 
hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, 
annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott 
hangteljesítmény.

Hétköznapi/hétvégi ébresztés

Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás rádió 
kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, melynek 
segítségével eltérő ébresztési időpontokat állíthat be 
a hétköznapokra és a hétvégére, vagy párok eltérő 
ébresztési idejét is beállíthatja. Az ébresztési 
beállítások megegyező ébresztési időkkel 
szerkeszthetők egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy 
beállíthatja a korai ébresztést hétköznapokon 
hétfőtől péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran 
lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a kényelmes 
funkció megkíméli attól, hogy minden este más 
ébresztési időt kelljen beállítania.

Digitális hangolás, tárolt állomások
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be 
kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa 
lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. 
A beprogramozott állomások kiválasztásával 
könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, 
anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat 
minden alkalommal.

Kíméletes ébresztő

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő 
hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az 
előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők 
vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő 
hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább 
kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra 
vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő 
hangereje a csöndestől az egészen magasig 
fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy 
kíméletes ébresztésben lesz része.

MP3 Link
Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer 
által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc 
zenéit, az MP3 összeköttetés különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy mindehhez 
elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

Neodímium hangszóró-meghajtók
A neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához a nagyobb lengőtekercs-
érzékenységhez, jobb mélyhang-visszaadással és 
tiszta, kiegyensúlyozott hangminőséggel.

Ébredje iPod zenére vagy rádióra
Ébredjen iPod zenére vagy rádióműsorra

Lejátszás iPodról és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben iPod-
ját tölti! A dokkolóval hordozható készülékét 
közvetlenül csatlakoztathatja a dokkolós 
szórakoztatórendszerhez, így kiváló minőségben 
élvezheti kedvenc zenéjét. Lejátszás közben fel is 
töltheti iPhone/iPod lejátszóját, így nem kell aggódnia 
a lejátszó akkumulátorának töltöttsége miatt. 
Dokkolás közben a dokkolós szórakoztatórendszer 
automatikusan tölti iPod-készülékét.
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Műszaki adatok
iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: mini iPod, iPod színes kijelzővel, 5. 

generációs iPod, iPod classic, 1. generációs iPod 
nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod 
nano, 4. generációs iPod nano, iPod touch, 2. 
generációs iPod touch, 5. generációs iPod nano, 6. 
generációs iPod nano, 4. generációs iPod touch

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna

Audiolejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 

Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám

Kényelem
• Óra/Verzió: Digitális
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, Berregő 

riasztás, Rádiós ébresztés, Riasztás ismétlése 
(szundítás), Elalváskapcsoló

Hangzás
• Hangrendszer: Sztereó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 X 1,5 W
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Neodímium mágneses rendszer

Csatlakoztathatóság
• MP3-Link: 3,5 mm sztereó bemenet

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

144 x 144 x 62 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 3,5 mm-es sztereó bemenet, 

AC/DC adapter, Gyors felhasználói útmutató, 
Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél
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