
 

 

Philips
Zestaw audiowizualny ze 
stacją dokującą

USB

DC200
Niech budzi Cię muzyka z odtwarzacza iPod
z bezpośrednim połączeniem USB
Rozpocznij wspaniały dzień, słuchając ulubionych melodii z odtwarzacza iPod za pomocą urządzenia 

Philips DC200. Urządzenie jest wyposażone w funkcję odtwarzania przez połączenie USB, a cyfrowe 

stacje radiowe zapewniają duży wybór gatunków muzycznych. Budzik o zwiększającej się głośności 

zapewnia łagodne budzenie.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• Cyfrowe strojenie FM w pamięci stacji
• Wejście AUX do podłączenia przenośnego odtwarzacza MP3

Bogaty i czysty dźwięk
• Całkowita moc wyjściowa 5 W RMS
• Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy

Zacznij dzień, jak lubisz
• Łagodne budzenie dzwonkiem o narastającej głośności
• Zapisana w pamięci muzyka relaksacyjna pomoże spokojnie zasnąć



 Bezpośrednie połączenie USB do plików 
MP3/WMA
Tryb bezpośredniego połączenia USB pozwala w 
prosty sposób wybrać muzykę zapisaną w pamięci 
USB i odtwarzać całą zawartość. W celu odtwarzania 
muzyki lub eksportowania zawartości z urządzenia 
wystarczy podłączyć urządzenie USB.

Muzyka relaksacyjna zapisana w pamięci
Zrelaksuj się lub zaśnij słuchając łagodnych 
dźwięków. Radiobudzik firmy Philips wyposażono w 
zestaw gotowych utworów muzyki relaksacyjnej. 
Wystarczy wybrać odgłosy deszczu, fal oceanu, 
muzyki w spa lub inne, aby zrelaksować się i cieszyć 
się komfortem.

Wejście AUX
nie dot.
DC200/12

Zalety
• Moc wyjściowa (RMS): 5 W instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi
•

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod Classic, iPod Nano 3. 

generacji, iPod 5. generacji, iPod z kolorowym 
wyświetlaczem, iPod Nano, iPod mini

Odtwarzanie dźwięku
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: 

Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, 
Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie 
wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie

• Format kompresji: MP3, WMA

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena zakresu UKF

Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Budzenie: Budzenie przy dźwiękach natury, 

Dobowe kasowanie budzika, Godzina podwójnego 
alarmu, Budzenie brzęczykiem, Budzenie radiem, 
Powtarzanie budzenia (drzemka), Wyłącznik 
czasowy

• Wyłącznik czasowy: Dźwięki natury, Muzyka 
relaksacyjna

• Typ wyświetlacza: LCD
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały

Dźwięk

• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Wejście AUX: Wejście liniowe, 3,5 mm
• Wejście prądu stałego: 9 V

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe
• Typ zasilacza: 100–240 V, 50/60 Hz

Wymiary
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

227 x 230 x 330 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 4
• Waga kartonu zbiorczego: 4,85 kg
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

315 x 109 x 107 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 1,15 kg
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

216 x 80 x 79 mm
• Waga produktu: 0,9 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód stereo z wtykami 
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