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DC199B
Telakoi ja toista digitaalista 

musiikkia täysillä
Päästä musiikki valloilleen ja nauti loistavasta äänentoistosta ystävien kanssa. Telakoi iPod 
tyylikkääseen ja kompaktiin DC199B-telakkaan. Sen äänenlaatu on huippuluokkaa, ja 
järjestelmän hienojen toimintojen ansiosta voit nauttia musiikista juuri haluamallasi tavalla.

Toista iPod-musiikkia täysillä kotona
• Toista musiikkia ja lataa iPod
• Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
• Kanavapikavalintojen digitaalinen viritys

Tehosta äänentoistoa
• 2.1-kanavainen järjestelmä ja kiinteä subwoofer
• 4" bassokaiuttimet parantavat bassoa ja laajentavat äänimaisemaa
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Helppokäyttöinen
• Herätystoiminto ja uniajastin
• Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille
 



 USB Direct MP3- ja WMA-musiikki

Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. 
Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. 
Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien 
kanssa.

2.1-järjestelmä ja kiinteä subwoofer
2.1-kanavainen järjestelmä ja kiinteä subwoofer

4" bassokaiuttimet

4" bassokaiuttimet parantavat bassoa ja laajentavat 
äänimaisemaa

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.
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Kohokohdat
• Taustavalo Maailmanlaajuinen takuuvihko
•

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch, iPod classic, iPod nano, 

3. sukupolvi, iPod (5th Generation), Värinäytöllinen 
iPod, iPod mini, iPod nano 1. sukupolvi, iPod nano 
2. sukupolvi

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• Aux-tulo: Linjatulo, 3,5 mm

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, 

Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, 
Nopeutus eteen- ja taaksepäin

Käytön mukavuus
• Kello/versio: Digitaalinen
• Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, 

Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto 
(torkkutoiminto), Uniajastin

• Näyttötyyppi: LCD

• Taustaväri: valkoinen
• Kaukosäädin: Monitoiminen

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 3
• Kaiutintyypit: Sisäinen subwoofer
• Subwoofer: Aktiivikaiutin
• Neodyymi-magneettijärjestelmä

Virta
• Verkkovirta: KYLLÄ

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 160 x 171 x 257,7 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 80 x 90 x 80 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 

Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus, 
Tekniset tiedot
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