
 

 

Philips
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง

DC190
ตื่นขึ้นมาด้วยเพลงที่คุณชื่นชอบ

จาก iPod และวิทยุ
ตื่นรับวันใหม่พร้อมฟังเพลงจาก iPod ด้วยระบบเชื่อมต่อความบันเทิง Philips DC190 
ที่มีคุณสมบัติการตั้งปลุกสองแบบ ตัวเครื่องเปี่ยมสไตล์ด้วยกระจก 
พร้อมให้คุณเริ่มวันใหม่ด้วยเสียงเพลงจากอุปกรณ์พกพาผ่านช่องเชื่อมต่อ MP3 (MP3 Link)

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย
• การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• เล่นและชาร์จ iPod ของคุณได้พร้อมกัน
เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ
• ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน
• ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod หรือจากวิทยุ
พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• กำลังขับทั้งหมด 3W RMS
• ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียมให้เสียงที่สมดุล



 3W RMS

ระบบนี้มีกำลังขับทั้งหมด 3W RMS หมายถึง 
Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังเสียง 
หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอม
พลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ 
จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและคว
ามไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น 
ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด 
พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

การปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด

ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ 
วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm 
คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำห
รับวันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเว
ลาปลุกสำหรับคนที่รัก 
การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสั
ปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 
หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจั
นทร์ถึงวันศุกร์ 

และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ 
ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด 
คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่าย
โดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน

จูนแบบดิจิตอลพร้อมตั้งสถานีล่วงหน้า
เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า 
แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) 
ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ 
เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว 
คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทั
นทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้
ง

ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวล

คุณจะค่อยๆ 
ตื่นขึ้นมารับวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงป
ลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย 
เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตั้งค่าระดับความดังมาล่วง
หน้านั้น 
ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้ 
ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่นอ
ย่างน่าหงุดหงิด 
คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง 
เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer 
ที่คุณชื่นชอบได้ ระดับความดังเสียงปลุกของ 
Gentle wake จะค่อยๆ 
ดังขึ้นจนถึงระดับที่ดังพอสมควรเพื่อปลุกให้คุณ
ตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล

ช่องเชื่อมต่อ MP3
ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในร
ะบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 
ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง 
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียม
นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนาม
แม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง 
เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น 
การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น 
และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล

ตื่นขึ้นมาด้วย iPod หรือวิทยุ
ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod หรือจากวิทยุ

เล่นและชาร์จ iPod

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณขณะชาร์จ iPod! ตัวเชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod 
ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยใ
ห้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเ
ยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod ในขณะเดียวกัน 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้
องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ 
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จ iPod 
โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ
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ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod mini, iPod พร้อมจอสี, 

iPod 5th Generation, iPod classic, iPod nano 1st 
Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 
3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod 
touch, iPod touch 2nd Generation, iPod nano 5th 
Generation, iPod nano 6th generation, iPod touch 
4th generation

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, 

เล่นและหยุดชั่วคราว, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า

สะดวกสบาย
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล
• การปลุก: รีเซ็ตเวลาปลุก 24 ชม., เสียงปลุก Buzzer, 

ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกซ้ำ (snooze), ตั้งเวลาปิดเครื่อง
เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• กำลังขับ (RMS): 2X1.5W
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2
• ระบบ Neodynium magnet
การเชื่อมต่อ
• MP3-Link: อินพุตสเตอริโอ 3.5 มม.
ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

144 x 144 x 62 มม.
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 

3.5 มม., อะแดปเตอร์ AC-DC, 
คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้, 
ใบรับประกันทั่วโลก
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