
 

 

Philips
entertainmentsysteem met 
dock

DC190
Word wakker met uw favoriete muziek

vanaf de iPod of de radio
Met het Philips DC190-entertainmentsysteem met dock wordt u gewekt met de muziek 
op uw iPod of (via MP3 Link) andere draagbare apparaten. Met stijlvolle spiegelende 
afwerking en dubbel alarm.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen

Begin de dag op uw manier
• Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Ontwaken met iPod-muziek of radio

Rijk en helder geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 3 W RMS
• Neodymium-luidsprekerdrivers zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid



 3 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 3 
W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een 
veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel 
het elektrische vermogen dat van een 
audioversterker naar een luidspreker wordt 
overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid 
elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de 
gevoeligheid van de luidspreker bepalen het 
gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het 
wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door 
de luidspreker wordt uitgezonden.

Wekfunctie voor weekdagen en het 
weekend

Deze moderne klokradio heeft een dubbele 
alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt 
instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs 
verschillende wektijden voor u en uw partner. De 
wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde 
wektijden voor de hele week van maandag tot en 
met zondag of een vroege wektijd voor de 
weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een 
lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u 
ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet 
langer elke avond een andere wektijd in te stellen.

Digitale tuner met voorkeurzenders
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt 
instellen en houd de knop voor voorkeurzenders 
ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt 
voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete 
radiozender gaan, zonder dat u steeds weer 
handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. 
Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld 
volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo 
onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor 
om te worden gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe 
van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam 
wakker wordt.

MP3 Link
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden 
direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo 
kunt u genieten van uw favoriete muziek in de 
superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem 
levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u 
uw draagbare MP3-speler alleen maar op het 
audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Neodymium-luidsprekerdrivers
Neodymium produceert sterke magnetische velden 
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, 
gebalanceerde geluidskwaliteit.

Ontwaken met iPod of radio
Ontwaken met iPod-muziek of radio

Uw iPod afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw 
iPod oplaadt! U kunt uw iPod rechtstreeks aansluiten 
op het entertainmentsysteem met dock voor een 
perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. 
Het dock laadt bovendien uw iPod op tijdens het 
afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder 
u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. 
Wanneer u uw iPod in het entertainmentsysteem 
met dock plaatst, wordt die automatisch opgeladen.
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Specificaties
Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod Mini, iPod met 

kleurendisplay, iPod 5e generatie, iPod classic, iPod 
nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod 
nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod 
touch, iPod touch 2e generatie, iPod nano 5e 
generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch 4e 
generatie

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne

Audioweergave
• Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, 

Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige 
nummer

Comfort
• Klok/versie: Digitaal
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen 
(snooze), Sleeptimer

Geluid
• Geluidssysteem: Stereo
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1,5 W
• Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Neodymium magneetsysteem

Connectiviteit
• MP3-Link: 3.5-mm stereo-ingang

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

144 x 144 x 62 mm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 3,5 mm 

stereolijningangkabel, AC/DC-adapter, Snelle 
gebruikershandleiding, Gebruiksaanwijzing, 
Wereldwijde garantiekaart

•
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