Philips
Klokradio voor iPod

USB

DC200

Word wakker met iPod-muziek
met USB Direct-functie
Begin de dag plezierig met uw favoriete iPod-tunes op het Philips DC200-entertainmentsysteem met
dock. Met directe weergave vanaf USB en digitale FM-radio voor een nog ruimere muziekkeuze. Het
alarm wordt geleidelijk aan luider, zodat u in een aangenaam tempo kunt ontwaken.
Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• FM-tuner met digitale voorkeurzenders
• Aux-ingang voor uw draagbare MP3-speler
Rijk en helder geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 5 W RMS
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
Begin de dag op uw manier
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Dankzij de vooraf geïnstalleerde ontspannende muziek valt u rustig in slaap

DC200/12

Klokradio voor iPod
USB

Specificaties
Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod touch, iPod classic, iPod
nano 3e generatie, iPod 5e generatie, iPod met
kleurenscherm, iPod nano, iPod Mini

Audioweergave

• Compatibele indelingen: MP3, WMA
• USB-modi voor directe weergave: Spelen/pauze,
Vorige/volgende, Geprogrammeerd afspelen,
Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•

Tunerbereik: FM
Voorkeurzenders: 20
Antenne: FM-antenne
Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Gemak

• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie,
Zoemeralarm, Tweevoudig alarm, Radio-alarm,
Alarm herhalen (snooze)
• Schermtype: LCD-scherm
• Kleur van achtergrondverlichting: wit
• Klok: Digitaal, Sleeptimer
• Klokverbeteringen: Natuurgeluiden,
Ontspannende muziek, Word wakker met
natuurgeluiden

Geluid

• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Uitgangsvermogen: 5 W RMS
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Kenmerken
Luidsprekers

• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2

Directe weergave vanaf USB

Connectiviteit

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USBapparaat gewoon aan op de USB-poort van uw
Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks
vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Vermogen

Voorgeïnstalleerde ontspannende
muziek

• USB: USB-poort
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
• DC-ingangsspanning: 9 V
• Adaptertype: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen

• Afmetingen van hoofdverpakking:
227 x 230 x 330 mm
• Brutogewicht: 1,15 kg
• Hoeveelheid per omdoos: 4
• Gewicht van de omdoos: 4,85 kg
• Verpakkingstype: D-box
• Breedte van de verpakking: 315 mm
• Hoogte van de verpakking: 109 mm
• Diepte van de verpakking: 107 mm
• Gewicht van het product: 0,9 kg
• Diepte hoofdunit: 79 mm
• Hoogte hoofdunit: 80 mm
• Breedte hoofdunit: 216 mm

Accessoires

• Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo
lijningangkabel, AC/DC-adapter
• Overig: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing
•
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Ontspannen of in slaap vallen met rustgevende
geluiden op de achtergrond. De Philips-klokradio
bevat een aantal vooraf geïnstalleerde, ontspannende
muzieknummers. U kunt kiezen uit het geluid van
een regenbui, ruisende golven, spamuziek en nog
veel meer om in alle rust van te genieten.

Aux-ingang

Aux-ingang voor uw draagbare MP3-speler

