Philips
Sistem cu staţie de
andocare

DC190

Treziţi-vă în acordurile pieselor preferate
de pe iPod & radio
Treziţi-vă cu muzica de pe iPod, cu sistemul cu staţie de andocare DC190 Philips. Având
alarme duble, sistemul elegant cu finisaj lucios vă permite de asemenea să vă începeţi ziua
cu muzică de pe alte dispozitive portabile prin intermediului Legăturii MP3.
Savuraţi muzica din diverse surse
• Utilizaţi și încărcaţi iPod-ul
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu muzica de pe iPod sau cu melodiile de la radio
• Alarmă dublă cu setări pentru zilele săptămânii și zilele de weekend
• Apel de trezire delicat cu un volum progresiv al alarmei
Sunet clar și fidel
• Putere totală de ieșire 3 W RMS
• Difuzoarele cu magnet de neodim generează un sunet perfect echilibrat

DC190/12

Sistem cu staţie de andocare

Specificaţii

Repere

Compatibilitate iPod

• Compatibil cu: iPod mini, iPod cu afișaj color, iPod
a 5-a generaţie, iPod clasic, iPod nano prima
generaţie, iPod nano a 2-a generaţie, iPod nano a 3a generaţie, iPod nano a 4-a generaţie, iPod tactil,
iPod tactil a 2-a generaţie

Tuner/Recepţie/Transmisie
•
•
•
•

Mărci de tunere: FM
Reglare automată digitală
Setări prestabilite staţie: 20
Antenă: Antenă FM

Redare audio

Timer Sleep

Sunet

• Putere de ieșire (RMS): 2 X 1,5 W
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Boxe

• Difuzoare încorporate: 2
• Sistem cu magnet din neodim

Conectivitate

• Legătură MP3: intrare stereo de 3,5 mm

• Mod de redare din suport: Încărcare iPod, Redare
și Pauză, Melodia următoare și anterioară

Dimensiuni

Comoditate

Accesorii

• Ceas/Versiune: Digital
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă
buzzer, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze),

• Dimensiuni produs (L x Î x A): 144 x 144 x 62 mm
• Accesorii incluse: Cablu intrare stereo de 3,5 mm,
Adaptor CA/CC, Ghid de utilizare rapidă, Manual
de utilizare, Certificat de garanţie
•
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Alarmă dublă

Alarmă dublă cu setări pentru zilele săptămânii și
zilele de weekend

Apel de trezire delicat

Apel de trezire delicat cu un volum progresiv al
alarmei

Utilizaţi și încărcaţi iPod-ul

Savuraţi muzica MP3 preferată în timp ce încărcaţi
dispozitivul iPod! Staţia vă permite conectarea
dispozitivului iPod direct la sistemul cu staţie de
andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu
un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă
dispozitivul iPod în timpul redării, astfel încât să vă
puteţi bucura de muzică și să nu trebuiască să vă
preocupe epuizarea bateriei dispozitivului iPod.
Utilizaţi telecomanda pentru a naviga, a selecta și a
reda muzica stocată pe iPod. Sistemul cu staţie de
andocare vă încarcă automat dispozitivul iPod în timp
ce este andocat.

