
 

 

Philips
Sistema de entretenimento 
com base e Dynamic Bass 
Boost

• USB Directo
• Sintonizador FM digital

DC199B
Reproduza a sua música digital 

na base e ouça-a bem alto
Liberte e desfrute da sua música com som excepcional com os seus amigos. Basta colocar 
o seu iPod na base do elegante e compacto DC199B - proporciona som dinâmico e 
funcionalidades essenciais que lhe permitem desfrutar da música à sua maneira.

Ouça o conteúdo do seu iPod bem alto em casa
• Reproduza e carregue o iPod
• Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
• Sintonização digital para pré-sintonias

Enriqueça a sua experiência sonora
• Sistema 2.1 com subwoofer incorporado
• Woofers de 4" para graves melhorados e espectro sonoro alargado
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Fácil de utilizar
• Despertar e Temporizador
• Um só telecomando para o sistema e o iPod



 USB Directo para reprodução de música 
em MP3/WMA
Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema 
Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida 
directamente a partir do dispositivo. Partilhe 
os seus momentos preferidos com família e 
amigos.

2.1 com subwoofer incorporado
Sistema 2.1 com subwoofer incorporado

Woofers de 4"
Woofers de 4" para graves melhorados e 
espectro sonoro alargado

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer 
musical salientando os tons graves da gama de 
definições de volume - de baixo para alto – 
através de um só toque num botão! 

Normalmente, as frequências realmente baixas 
perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para 
que possa apreciar um som consistente, 
mesmo em volumes baixos.
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Destaques
Sistema de entretenimento com base e Dynamic Bass Boost
USB Directo Sintonizador FM digital
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Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano de 3.ª geração, iPod de 5ª geração, iPod com 
visor a cores, iPod mini, iPod nano de 1.ª geração, 
iPod nano de 2.ª geração

Conectividade
• USB: Anfitrião USB
• Entrada Aux: Entrada, 3,5 mm

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, 

Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, 
Avanço e retrocesso rápido

Comodidade
• Relógio/Versão: Digital
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador 
com Rádio, Repetir alarme (snooze), 
Temporizador

• Tipo de Ecrã: LCD
• Retroiluminação

• Cor da retroiluminação: Branco
• Telecomando: Multifuncional

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 3
• Tipos de altifalante: Subwoofer integrado
• Tipo de subwoofer: Controlo
• Sistema de magneto de neodímio

Alimentação
• Alimentação eléctrica

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

160 x 171 x 257,7 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

80 x 90 x 80 mm

Acessórios
• Acessórios incluídos: Telecomando, Cabo de 

alimentação CA, Manual do utilizador, Certificado 
de garantia, Folheto de garantia mundial

•
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