
 

Philips
Docking-
underholdningssystem

DC199B
Dock og afspil din digitale 

musik højt
Slip din musik fri, og nyd den i fantastisk lyd sammen med vennerne. Sæt din iPod i den 
slanke og kompakte dock DC199B - den har en dynamisk lydgengivelse samt de vigtige 
funktioner, der gør, at du kan høre musik, som du vil have den.

Afspil dit iPod-indhold højt derhjemme
• Afspil og oplad din iPod
• Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
• Digital indstilling for faste stationer

Gør din lydoplevelse bedre
• 2.1-system med indbygget subwoofer
• 4" basser giver bedre bas og større lydspekter
• Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Brugervenlig
• Vække- og sleep-timer
• Én enkelt fjernbetjening til systemet og iPod
 



 Direkte USB til MP3/WMA-musik

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-
system. Din digitale musik afspilles direkte fra 
enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik 
med familie og venner.

2.1 med indbygget subwoofer
2.1-system med indbygget subwoofer

4" basser

4" basser giver bedre bas og større lydspekter

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din 
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i 
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj 
– med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser 
går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at 
modvirke dette kan Dynamic basforstærkning 
forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet 
lyd, selv når du skruer ned for styrken.
DC199B/12

Vigtigste nyheder
• Baggrundsbelysning •
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch, iPod klassisk, iPod 

nano 3. generation, iPod 5. generation, iPod med 
farvedisplay, iPod Mini, iPod nano 1. generation, 
iPod nano 2. generation

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB-vært
• AUX indgang: Line In, 3,5 mm

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• Automatisk digital indstilling
• Faste stationer: 20
• Antenne: FM-antenne

Audio Playback
• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPod, Afspil og 

Pause, Næste/Foregående spor, Hurtigt frem/
tilbage

Komfort
• Ur/Version: Digital
• Alarmer: 24-timers alarmgentagelse, 

Summeralarm, Radioalarm, Gentag alarm (slumre), 
Sleep-timer

• Skærmtype: LCD

• Baggrundsbelysning: Hvid
• Fjernbetjening: Multifunktionel

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
• Lydsystem: Stereo
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 3
• Højttalertyper: Integreret subwoofer
• Subwoofer-type: Aktiv
• Neodym-magnetsystem

Strøm
• Lysnet

Dimensioner
• Mål på anlæg (B x H x D): 160 x 171 x 257,7 mm
• Mål på hovedhøjtaler (B x H x D): 

80 x 90 x 80 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Netledning, 

Brugervejledning, Garanticertifikat, Globalt 
garantibevis
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