
 

 

Philips
Докинг система за 
забавления

USB

DC200
Събуждайте се със своята музика от iPod
с USB Direct
Започнете един прекрасен ден с мелодиите си от iPod на Philips DC200. Разполага 
и с възпроизвеждане с USB Direct и DC цифрово радио за огромен избор на музика. 
Будилник с усилващ се звук за постепенно събуждане.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Възпроизвеждане и зареждане на iPod
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• FM цифрова настройка за настроени станции
• Вход за MP3 плейър за портативното ви музикално устройство

Усещане за богат и чист звук
• Обща изходна мощност 5 W RMS
• Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки баси

Започнете деня по ваш начин
• Нежно събуждане с увеличаваща се сила на будилника
• Фабрично записаната отморяваща музика ви дава възможност да заспите дълбоко



 USB Direct-MP3/WMA
С режима USB Direct можете просто да избирате 
музиката от USB устройство и да 
възпроизвеждате цялото съдържание. Всичко, 
което трябва да направите, е да включите USB 
устройството за възпроизвеждане на музика или 
за прехвърляне на съдържание от него.

Фабрично записана отморяваща 
музика
Фабрично записаната отморяваща музика ви дава 
възможност да заспите дълбоко

Връзка с вход AUX
няма данни
DC200/12

Акценти
• Изходна мощност (RMS): 5 W •
Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3-то поколение, iPod 5-то поколение, iPod с 
цветен дисплей, iPod Nano, iPod mini

Аудио възпроизвеждане
• USB преки режими на работа: 
Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, 
Програмирано възпроизвеждане, Повторение, 
Разбъркано, Стоп

• Формат на компресиране: MP3, WMA

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена

Удобство
• Часовник/версия: Цифров
• Аларми: Събуждане със звуци от природата, 24-
часово нулиране на будилника, Двоен 
будилник, Аларма със зумер, Радиобудилник, 
Повторение на сигнала на будилника (дрямка), 
Таймер за заспиване

• Таймер за заспиване: Звук от природата, 
Отморяваща музика

• Тип на дисплея: LCD
• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: бял

Звук

• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Допълнителен вход (AUX): Линеен вход, 3,5 мм
• вход за прав ток (DC): 9V

Мощност
• Мрежово захранване: ДА
• Тип адаптер: 100-240 V, 50/60Hz

Размери
• Габарити на кашона: 227 x 230 x 330 мм
• Количество в общия кашон: 4
• Тегло на общия кашон: 4,85 кг
• Тип опаковка: D-box
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

315 x 109 x 107 мм
• Тегло вкл. опаковката: 1,15 кг
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

216 x 80 x 79 мм
• Тегло на изделието: 0,9 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 3,5 мм стерео 
входен кабел, AC-DC адаптер, Бързо 
ръководство, Ръководство за потребителя
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