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DC199B
Dokkolja a készüléket, és hallgassa 

kihangosítva a zenét
Engedje szabadon a zenét, és élvezze az egyedülálló hangzást barátaival. Csak helyezze az iPod lejátszót 

a tetszetős és kompakt DC199B készülék dokkolójába – a rendszer dinamikus hangzást nyújt, és minden 

olyan funkciót biztosít, amely révén a hallgató ízlésének megfelelő zenei élményben részesülhet.

iPod-tartalom lejátszása otthonában
• Lejátszás iPodról és töltés
• Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
• Digitális hangolás az adók programozásához

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• 2.1-es rendszer beépített mélynyomóval
• A 4"-es hangszórók növelik a frekvenciatartományt, és kiemelik a mélyhangokat
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Egyszerű használat
• Ébresztő és elalváskapcsoló
• Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz



 USB Direct az MP3 és WMA zenéhez
Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer 
USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről 
játssza le a digitális zenét. Most már családjával és 
barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

2.1 beépített mélynyomóval
2.1-es rendszer beépített mélynyomóval

4"-es mélyhangszórók
A 4"-es hangszórók növelik a frekvenciatartományt, 
és kiemelik a mélyhangokat

Dinamikus basszuskiemelés
A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy 
magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
következetes hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.
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Fénypontok
• Háttérvilágítás Garancialevél, Nemzetközi garancialevél
•

iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: iPod touch, iPod classic, 3. generációs 

iPod nano, 5. generációs iPod, iPod színes 
kijelzővel, mini iPod, 1. generációs iPod nano, 2. 
generációs iPod nano

Csatlakoztathatóság
• USB: USB-gazdaport
• Aux be: Bemenő vonal, 3,5 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 20
• Antenna: FM antenna

Hanglejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 

Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám, 
Gyorskeresés előre és hátra

Kényelem
• Óra/Verzió: Digitális
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, Berregő 

riasztás, Rádiós ébresztés, Riasztás ismétlése 
(szundítás), Elalváskapcsoló

• Kijelző típusa: LCD

• Háttérfény színe: Fehér
• Távvezérlés: Többfunkciós

Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 3
• Hangszóró típusok: Integrált mélynyomó
• Mélynyomó típusa: Aktív
• Neodímium mágneses rendszer

Feszültség
• Tápellátás

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

160 x 171 x 257,7 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

80 x 90 x 80 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlés, Váltakozó 
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