Philips
Dockningssystem för
underhållning

DC199

Docka och spela din digitala
musik högt
Släpp musiken fri och njut av det suveräna ljudet tillsammans med dina vänner. Det är bara
att docka din iPod till den tunna och kompakta DC199 - den ger ett dynamiskt ljud och har
de funktioner som behövs för att du ska kunna njuta av musiken på det sätt som passar dig.
Spela iPod-innehåll högt hemma
• Spela upp och ladda din iPod
• Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
• Digital mottagare för förinställda kanaler
Berika din ljudupplevelse
• 2.1-system med en inbyggd subwoofer
• 4" woofer förbättrar basljudet och utvidgar ljudspektrumet
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
Lättanvänd
• Väcknings- och insomningsfunktion
• En fjärrkontroll för systemet och iPod

DC199/12

Dockningssystem för underhållning

Specifikationer
iPod-kompatibilitet

• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod
med färgdisplay, iPod 5th Generation

Anslutningar

• USB: USB-värd
• Aux-in: Line-in, 3,5 mm

Ljud
•
•
•
•

Uteffekt (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
Ljudsystem: Stereo
Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare

Mottagare/mottagning/sändning
•
•
•
•

Funktioner

Radioband: FM
Automatisk digital kanalsökning
Kanalförinställningar: 20
Antenn: FM-antenn

Ljuduppspelning

• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod,
Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår,
Snabbspolning framåt och bakåt

Bekvämlighet

• Klocka/version: Digital
• Larm: 24-timmars larmåterställning, Larmsignal,
Radiolarm/radioväckning, Repeterande larm
(insomningsfunktion), Insomningsfunktion
• Skärmtyp: LCD
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Fjärrkontroll: Flerfunktionell

•
•
•
•

Inbyggda högtalare: 3
Högtalartyper: Integrerad subwoofer
Subwoofertyp: Aktivitet
Magnetsystem i neodynium

Effekt

• Nätström

Mått

• Utrustningens mått (B x H x D):
160 x 171 x 257,7 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D):
80 x 90 x 80 mm

Tillbehör

• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Nätkabel,
Bruksanvisning, Garanticertifikat, Garantisedel för
hela världen
•
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USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fisystem. Digital musik spelas upp direkt från enheten.
Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

2.1 med inbyggd subwoofer

2.1-system med en inbyggd subwoofer

4" woofer

4" woofer förbättrar basljudet och utvidgar
ljudspektrumet

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du
musikupplevelsen med en knapptryckning och
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

