
 

 

Philips
Sistema de base para 
entretenimento

USB

DC200
Acorde com o iPod ao som da sua música preferida
com USB Direct
Comece o dia ao som do seu iPod com o Philips DC200. Inclui reprodução com USB 
Direct e memórias digitais para uma selecção de música perfeita. Um alarme de volume 
progressivo permite despertar sem sobressaltos.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Reproduza e carregue o iPod
• USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
• Estação/sintonização digital FM para pré-sintonias
• Ligação Aux-in para o seu leitor de música portátil MP3

Experiência sonora rica e nítida
• Potência de saída total de 5 W RMS
• Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes

Comece o dia à sua maneira
• Despertar suave com um volume de alarme que vai aumentando de intensidade
• A música para descontrair pré-carregada deixa-o dormir em descanso



 USB Direct-MP3/WMA
Com o modo USB Directo, pode, simplesmente, 
seleccionar a música num dispositivo USB e 
reproduzir todos os seus conteúdos. Só tem de ligar 
o dispositivo USB para reproduzir a música ou 
exportar os conteúdos do dispositivo.

Música para descontrair pré-carregada
Descontraia ou adormeça com sons tranquilizantes. 
O rádio relógio Philips inclui várias músicas de 
relaxamento. Só tem de escolher entre o som da 
chuva, das ondas ou música de spa - entre muitos 
outros - para desfrutar num conforto relaxante.

Ligação Aux-in
Ligação Aux-in para o seu leitor de música portátil 
MP3
DC200/12

Destaques
• Controlo do volume: Controlo do volume para 
Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano de 3.ª geração, iPod de 5ª geração, iPod com 
visor a cores, iPod nano, iPod mini

Reprodução Áudio
• Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, 

Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, 
Repetir, Aleatório, Parar

• Formato de compressão: MP3, WMA

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM

Comodidade
• Relógio/Versão: Digital
• Alarmes: Acorde ao som da natureza, Reinício do 

alarme todas as 24 horas, Alarme duplo, Alarme 
com aviso sonoro contínuo, Despertador com 
Rádio, Repetir alarme (snooze), Temporizador

• Temporizador: Sons da natureza, Música para 
descontrair

• Tipo de Ecrã: LCD
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branca

Som
• Potência de saída (RMS): 5 W
• Sistema de som: Estéreo

cima/baixo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2

Conectividade
• USB: Anfitrião USB
• Entrada Aux: Entrada, 3,5 mm
• Entrada CC: 9 V

Potência
• Alimentação eléctrica
• Tipo de adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensões
• Dimensões do cartão principal: 

227 x 230 x 330 mm
• Quantidade de caixas principais: 4
• Peso da caixa principal: 4,85 kg
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

315 x 109 x 107 mm
• Peso incl. Embalagem: 1,15 kg
• Dimensões do produto (L x A x P): 

216 x 80 x 79 mm
• Peso do produto: 0,9 kg

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Entrada de linha estéreo de 

3,5 mm, Adaptador CA-CC, Guia Rápido, Manual 
do Utilizador

•

Data de publicação  
2011-07-07

Versão: 2.0.9

12 NC: 8670 000 37823
EAN: 87 12581 40228 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com

Especificações
Sistema de base para entretenimento
USB  

http://www.philips.com

