
 

 

Philips
Σύνδεση συστήματος 
ψυχαγωγίας

USB

DC200
Ξυπνήστε με μουσική iPod

με USB Direct
Ξεκινήστε την ημέρα σας ευχάριστα με μελωδίες από το iPod στο Philips DC200. Διαθέτει επίσης 

δυνατότητα αναπαραγωγής USB Direct, ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς DC για μεγαλύτερη 

ποικιλία μουσικής, και ξυπνητήρι σταδιακής αύξησης έντασης για ομαλό ξύπνημα.

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές
• Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Ψηφιακός συντονισμός FM για προρυθμίσεις σταθμών
• Σύνδεση εισόδου Aux για το φορητό σας MP3 music player

Πλούσιος και καθαρός ήχος
• Συνολική ισχύς εξόδου 5W RMS
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά μπάσα

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Ήπια αφύπνιση με αυξανόμενη ένταση ξυπνητηριού
• Προφορτωμένη χαλαρωτική μουσική που σας νανουρίζει



 USB Direct-MP3/WMA
Με τη λειτουργία USB Direct μπορείτε να 
επιλέξετε απλά τη μουσική σε μια συσκευή USB 
και να αναπαράγετε όλο το περιεχόμενο που 
θέλετε. Χρειάζεται μόνο να συνδέσετε τη συσκευή 
USB για αναπαραγωγή μουσικής ή εξαγωγή 
περιεχομένου από τη συσκευή.

Προφορτωμένη χαλαρωτική μουσική
Προφορτωμένη χαλαρωτική μουσική που σας 
νανουρίζει

Σύνδεση εισόδου Aux
Σύνδεση εισόδου Aux για το φορητό σας MP3 
music player
DC200/12

Χαρακτηριστικά
• Ισχύς (RMS): 5W χρήσεως
•

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano 3ης γενιάς, iPod 5ης γενιάς, iPod με 
έγχρωμη οθόνη, iPod nano, iPod mini

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή 
προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία 
αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Κεραία: Κεραία FM

Ευκολία
• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό
• Ξυπνητήρια: Ξυπνήστε με ήχους της φύσης, 
Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών, Ώρα διπλής 
αφύπνισης, Βομβητής, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, 
Επανάληψη αφύπνισης (snooze), 
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας

• Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ.: 
Φυσικός ήχος, Χαλαρωτική μουσική

• Τύπος οθόνης: LCD
• Οπίσθιος φωτισμός
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκή

Ήχος

• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα
• USB: Host USB
• Είσοδος Aux: Είσοδος, 3,5 χιλ
• Είσοδος DC: 9V

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: ΝΑΙ
• Τύπος τροφοδοτικού: 100-240V 50/60Hz

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

227 x 230 x 330 χιλ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 4
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 4,85 κ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

315 x 109 x 107 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 1,15 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

216 x 80 x 79 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,9 κ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ, Τροφοδοτικό 
AC-DC, Οδηγός γρήγορης χρήσης, Εγχειρίδιο 
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