
 

 

Philips
Sistem cu staţie de 
andocare

DC199B
Conectaţi playerul şi redaţi melodiile 

dorite la volum maxim
Eliberaţi-vă muzica şi savuraţi un sunet superb împreună cu prietenii. Conectaţi iPod-ul la 
staţia de conectare elegantă şi compactă DC199B - veţi beneficia de un sunet dinamic şi 
de funcţionalităţile esenţiale care vă permit să vă bucuraţi de muzică, aşa cum doriţi.

Redaţi conţinut de pe dispozitivele iPod la volum maxim, acasă
• Utilizaţi și încărcaţi iPod-ul
• Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
• Reglaj digital pentru posturi prestabilite

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Sistem 2.1 cu subwoofer inclus
• Difuzoare de 4", pentru un sunet de calitate, cu bass profund
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

Ușor de utilizat
• Timer cu funcţie Sleep și Wake-Up
• O singură telecomandă, pentru sistem și iPod



 USB Direct pentru redarea muzicii MP3/
WMA
Conectaţi memoria flash la portul USB al sistemului 
dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în 
format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum 
puteţi savura momentele preferate împreună cu 
familia și prietenii.

2.1 cu subwoofer inclus
Sistem 2.1 cu subwoofer inclus

Difuzoare de 4"
Difuzoare de 4", pentru un sunet de calitate, cu bass 
profund

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.
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Repere
• Iluminare din spate garanţie, Certificat de garanţie
•

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod tactil, iPod clasic, iPod nano a 

3-a generaţie, iPod a 5-a generaţie, iPod cu afișaj 
color, iPod mini, iPod nano prima generaţie, iPod 
nano a 2-a generaţie

Conectivitate
• USB: Port USB
• Intrare AUX: Line-in, 3,5 mm

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 20
• Antenă: Antenă FM

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPod, Redare 
și Pauză, Melodia următoare și anterioară, Repede 
înainte și înapoi

Comoditate
• Ceas/Versiune: Digital
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă 

buzzer, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze), 
Timer Sleep

• Tip ecran: LCD

• Culoare iluminare din spate: Alb
• Telecomandă: Multi-funcţional

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 7,5W + 15W
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Boxe
• Difuzoare încorporate: 3
• Tipuri de boxe: Subwoofer integrat
• Tip subwoofer: Activ
• Sistem cu magnet din neodim

Alimentare
• Sursă de alimentare principală

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 160 x 171 x 257,7 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

80 x 90 x 80 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Cablu de 

alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de 
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