Philips
Entertainmentsysteem met
dock en Dynamic Bass
Boost

• Directe weergave vanaf USB
• Digitale FM-tuner

DC199B

Speel uw digitale muziek
af via het dock
Geef uw muziek alle ruimte - geniet samen met uw vrienden in een superieure geluidskwaliteit van
uw favoriete nummers. Sluit uw iPod aan op de slanke, compacte DC199B en u bent verzekerd
van een dynamisch geluid. De essentiële functies laten u muziek luisteren precies zoals u dat wilt.
Laat de inhoud van uw iPod door het hele huis klinken
• Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen
• Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
• Digitaal afstemmen op voorkeurzenders
Verrijk uw luisterervaring
• 2.1-systeem met ingebouwde subwoofer
• 4 inch woofers voor verbeterde bastonen en een breder geluidsspectrum
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
Eenvoudig te gebruiken
• Wekker- en sleeptimerfuncties
• Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod

Entertainmentsysteem met dock en Dynamic Bass Boost
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Directe weergave vanaf USB Digitale FM-tuner

Kenmerken
Directe weergave van MP3/WMAmuziek vanaf USB
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op
de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw
digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het
apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste
momenten delen met familie en vrienden.
2.1 met ingebouwde subwoofer
2.1-systeem met ingebouwde subwoofer

10,2 cm (4") woofers
4 inch woofers voor verbeterde bastonen en
een breder geluidsspectrum
Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van
uw muziek genieten. Breng met één druk op de
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of
het volume hoog of laag staat! De laagste

basfrequenties gaan bij een laag volume
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het
volume lager zet.
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Specificaties
Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod touch, iPod classic, iPod
nano 3e generatie, iPod 5e generatie, iPod met
kleurenscherm, iPod Mini, iPod nano 1e generatie,
iPod nano 2e generatie

Connectiviteit

• USB: USB-poort
• Aux-ingang: Lijningang, 3,5 mm

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•

Radioband: FM
Automatisch digitaal afstemmen
Voorkeurzenders: 20
Antenne: FM-antenne

Audioweergave

• Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen,
Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige
nummer, Snel vooruitspoelen en terugspoelen

Gemak

• Klok/versie: Digitaal
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie,
Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen
(snooze), Sleeptimer
• Schermtype: LCD
• Achtergrondverlichting

• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Afstandsbediening: Multifunctioneel

Geluid
•
•
•
•

Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
Geluidssysteem: Stereo
Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers
•
•
•
•

Ingebouwde luidsprekers: 3
Luidsprekertypen: Geïntegreerde subwoofer
Subwoofertype: Actief
Neodymium magneetsysteem

Vermogen
• Netstroom

Afmetingen

• Afmetingen van set (B x H x D):
160 x 171 x 257,7 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
80 x 90 x 80 mm

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, ACnetsnoer, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat,
Wereldwijde garantiekaart
•
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