
 

 

Philips
izklaides sistēmas 
dokstacija

DC190
Pamostieties, klausoties iecienītās melodijas
no iPod un radio
Pamostieties, klausoties savu iPod mūziku, ar Philips dokstacijas izklaides sistēmu DC190. 
Ar divu veidu modinātāju šī stilīgā sistēma, kurai ir spoguļveida apdare, ļauj sākt dienu ar 
mūziku no citām portatīvajām ierīcēm, izmantojot MP3 saiti.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
• Atskaņojiet un uzlādējiet iPod vienlaikus

Sāciet dienu sev tīkamā veidā
• Darba dienas/brīvdienu modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam
• Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
• Pamostieties, klausoties iPod mūziku vai radio

Bagātīga un skaidra skaņa
• 3 W RMS kopējā izejas jauda
• Neodīma magnēta skaļruņi nodrošina tīru, līdzsvarotu skaņu



 3 W RMS

Šai sistēmai ir 3 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir 
signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks 
raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas 
saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. 
Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un 
skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo 
lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā 
skaņa.

Darba dienas/brīvdienu modinātājs

Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīvesstilu. Šim 
radio pulkstenim ir dubults modinātājs, kas ļauj 
iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba dienām un 
brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus iestatījumus pāriem. 
Modinātāja iestatījumus var pielāgot tiem pašiem 
modinātāja laikiem visai nedēļai no pirmdienas līdz 
piektdienai. Vai arī varat iestatīt modinātāju agri no 
rīta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet 
vēlākam laikam sestdienās un svētdienās. Neatkarīgi 
no izvēlētā varianta šīs ērtās funkcijas ļauj izvairīties 
no jucekļa, kad jāiestata atšķirīgi modinātāja laiki 
katru vakaru.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.
Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties 
iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un 
turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu 
frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām 
radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri 
piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi 
manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Pakāpeniska modināšana

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski 
pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta 
modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir 
vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik 
skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar 
iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja 
skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla 
skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz 
pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

MP3 saite
MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot 
MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. 
MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt 
iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas 
kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai 
jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio 
sistēmu.

Neodīma magnēta skaļruņi.
Neodīms ir labākais materiāls, kas veido spēcīgu 
magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma 
jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un 
tīras, līdzsvarotas skaņas kvalitāti.

Pamostieties, klausoties iPod vai radio
Pamostieties, klausoties iPod mūziku vai radio

Atskaņojiet un uzlādējiet savu iPod

Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod uzlādes laikā! 
Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši 
dokstacijas izklaides sistēmai, un jūs varat klausīties 
savu iecienīto mūziku augstākajā kvalitātē. 
Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod, tātad jūs 
varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka 
portatīvā atskaņotāja baterija izlādēsies. Dokstacijas 
izklaides sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, 
kamēr tā ir ievietota dokstacijā.
DC190/12

Specifikācijas
iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod mini, iPod ar krāsu displeju, iPod 

(5. paaudze), iPod classic, iPod nano (1. paaudze), 
iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), 
iPod nano (4. paaudze), iPod touch, iPod touch 
(2. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano 
(6. paaudze), iPod touch (4. paaudze)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM
• Automātiska digitālā regulēšana
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Antena: FM antena

Audio atskaņošana
• Spraudņa atskaņošanas režīms: Notiek iPod uzlāde, 

Atskaņot un pauzēt, Nākamais un iepriekšējais 
celiņš

Lietošanas komforts
• Pulkstenis/versija: Digitāls
• Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate, 

Zummera modinātāja signāls, Radio modinātāja 
signāls, Modinātāja signāla atkārtošana (snaudas 
režīms), Izslēgšanās taimeris

Skaņa
• Skaņu sistēma: Stereo
• Izejas jauda (RMS): 2 x 1,5 W
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

Skaļruņi
• Iebūvēti skaļruņi: 2
• Neodīmija magnētu sistēma

Savienojamība
• MP3 savienojums: 3,5 mm stereo ieeja

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

144 x 144 x 62 mm

Piederumi
• Iekļautie piederumi: 3,5 mm stereo līnijas ieejas 

kabelis, maiņstrāvas un līdzstrāvas adapteris, Ātrā 
lietotāja pamācība, Lietotāja rokasgrāmata, 
Vispasaules garantijas brošūra

•
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