
 

 

Philips
Zestaw audiowizualny ze 
stacją dokującą

DC199B
Podłącz odtwarzacz i słuchaj 

muzyki przez głośniki
Słuchaj muzyki doskonałej jakości wraz ze znajomymi. Wystarczy podłączyć odtwarzacz 
iPod do eleganckiej, niewielkiej stacji dokującej DC199B, aby uzyskać dynamiczny dźwięk 
z głośników i móc korzystać z najważniejszych funkcji. Słuchaj muzyki tak, jak lubisz!

Słuchaj muzyki z odtwarzacza iPod przez głośniki
• Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
• Cyfrowe strojenie w pamięci stacji

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Zestaw głośników 2.1 z wbudowanym subwooferem
• 4-calowe głośniki zapewniają szersze spektrum dźwięku i lepsze brzmienie basów
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów

Łatwość użytkowania
• Budzenie i Zasypianie
• Jeden pilot do zdalnego sterowania zestawem i odtwarzaczem iPod



 Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/
WMA przez USB
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w 
zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie 
odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz 
teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z 
rodziną i przyjaciółmi.

System 2.1 z wbudowanym 
subwooferem
Zestaw głośników 2.1 z wbudowanym subwooferem

Głośniki niskotonowe 4"
4-calowe głośniki zapewniają szersze spektrum 
dźwięku i lepsze brzmienie basów

Dynamiczne wzmocnienie basów
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w 
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień 
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym 
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na 
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego 
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne 
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego 
dźwięku nawet po ściszeniu.
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Zalety
• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny
Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod Classic, iPod Nano 3. 

generacji, iPod 5. generacji, iPod z kolorowym 
wyświetlaczem, iPod mini, iPod Nano 1. generacji, 
iPod Nano 2. generacji

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Wejście AUX: Wejście liniowe, 3,5 mm

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena zakresu UKF

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/
wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka, 
Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu

Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Budzenie: Dobowe kasowanie budzika, Budzenie 

brzęczykiem, Budzenie radiem, Powtarzanie 
budzenia (drzemka), Wyłącznik czasowy

• Typ wyświetlacza: LCD
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 3
• Typy głośników: Zintegrowany głośnik 

niskotonowy
• Typ subwoofera: Aktywne
• Magnes neodymowy

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

160 x 171 x 257,7 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

80 x 90 x 80 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, 
Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały 
świat)
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