Philips
Dokovací zábavní systém

DC199B

Připojte a přehrávejte si
digitální hudbu nahlas
Zpřístupněte svou hudbu a vychutnejte si její skvělý zvuk s přáteli. Stačí připojit přehrávač
iPod do tenkého kompaktního systému DC199B a získáte dynamický zvuk a důležité
funkce umožňující opravdové vychutnání hudby.
Přehrávejte si doma obsah zařízení iPod nahlas
• Přehrávání a nabíjení zařízení iPod
• Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
• Digitální ladění předvoleb stanic
Obohaťte svůj zvukový zážitek
• systém 2.1 s vestavěným subwooferem
• 4" basové reproduktory vylepšují basy a rozšiřují zvukové spektrum
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
Snadné použití
• Budík a časovač vypnutí
• Jedno dálkové ovládání pro systém i zařízení iPod
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Dokovací zábavní systém

Specifikace
Kompatibilita se zařízením iPod

• Kompatibilní s: iPod touch, iPod classic, iPod nano
3. generace, iPod 5. generace, iPod s barevným
displejem, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod
nano 2. generace

Možnosti připojení

• USB: Port USB
• Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm

Tuner/příjem/vysílání
•
•
•
•

Pásma tuneru: VKV
Automatické digitální ladění: Ano
Předvolby stanic: 20
Anténa: Anténa VKV

Přehrávání zvuku

• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod,
Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí stopa,
Rychlý posun vpřed/zpět

Pohodlí

• Hodiny/verze: Digitální
• Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Buzení
rádiem, Opakované buzení (funkce snooze),
Časovač
• Typ displeje: LCD
• Podsvětlení: Ano

Přednosti
• Barva podsvětlení: Bílý
• Dálkový ovladač: Multifunkční

USB Direct pro přehrávání hudby ve
formátu MP3/WMA

Zvuk
•
•
•
•

Výstupní výkon (RMS): 2x 7,5 W + 15 W
Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
Zvukový systém: Stereo
Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
•
•
•
•

Vestavěné reproduktory: 3
Typ reproduktorů: Integrovaný subwoofer
Typ subwooferu: Aktivní
Neodymový magnetický systém: Ano

Spotřeba

• Napájení ze sítě: Ano

Rozměry

• Rozměry sady (Š x V x H): 160 x 171 x 257,7 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):
80 x 90 x 80 mm

Příslušenství

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi
systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze
zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené
zážitky s rodinou a přáteli.

2.1 s vestavěným subwooferem
systém 2.1 s vestavěným subwooferem

4" basové reproduktory

• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Síťová
šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list,
Mezinárodní záruční list
•

4" basové reproduktory vylepšují basy a rozšiřují
zvukové spektrum

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti –
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko!
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
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