
 

 

Philips
Sistem cu staţie de 
andocare

USB

DC200
Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod

cu USB Direct
Începeţi o zi plăcută cu melodiile de pe iPod pe Philips DC200. Dispune de redare USB 
Direct şi radiouri digitale DC pentru selecţii extraordinare de muzică. O alarmă cu volum 
progresiv pentru un apel de trezire delicat.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Utilizaţi și încărcaţi iPod-ul
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Reglaj digital FM pentru posturi prestabilite
• Conexiune de intrare Aux-in pentru player-ul dumneavoastră MP3 portabil

Sunet clar și fidel
• Putere totală de ieșire 5W RMS
• Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund

Începeţi ziua cum doriţi
• Trezire blândă cu volum progresiv al alarmei
• Muzica de relaxare preîncărcată vă permite să adormiţi liniștiţi



 USB Direct-MP3/WMA
Folosind modul USB Direct, puteţi selecta cu 
ușurinţă muzica de pe un dispozitiv USB și puteţi 
reda întregul conţinut. Este suficient să conectaţi 
dispozitivul USB pentru a reda muzica sau pentru a 
exporta conţinutul de pe dispozitiv.

Muzică de relaxare preîncărcată
Relaxaţi-vă sau adormiţi ascultând sunete liniștitoare. 
Radioul cu ceas Philips are preîncărcate mai multe 
piese muzicale pentru relaxare. Alegeţi dintre 
sunetul ploii de vară, valurile oceanului, muzica 
pentru spa și multe altele pentru a vă relaxa.

Conexiune intrare Aux-in
Conexiune de intrare Aux-in pentru player-ul 
dumneavoastră MP3 portabil
DC200/12

Repere
• Putere de ieșire (RMS): 5 W de utilizare
•

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod tactil, iPod clasic, iPod nano a 

3-a generaţie, iPod a 5-a generaţie, iPod cu afișaj 
color, iPod nano, iPod mini

Redare audio
• Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă 

anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

• Format compresie: MP3, WMA

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 20
• Antenă: Antenă FM

Comoditate
• Ceas/Versiune: Digital
• Alarme: Trezire cu sunetele naturii, Resetare 

alarmă la 24 de ore, Oră de alarmă dublă, Alarmă 
buzzer, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze), 
Timer Sleep

• Timer Sleep: Sunete din natură, Muzică de relaxare
• Tip ecran: LCD
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb

Sunet

• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Boxe
• Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate
• USB: Port USB
• Intrare AUX: Line-in, 3,5 mm
• Intrare CC: 9 V

Alimentare
• Sursă de alimentare principală
• Tip adaptor: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensiuni
• Dimensiuni Master carton: 227 x 230 x 330 mm
• Cantitate bax: 4
• Greutate bax: 4,85 kg
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

315 x 109 x 107 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,15 kg
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 216 x 80 x 79 mm
• Greutate produs: 0,9 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu intrare stereo de 3,5 mm, 
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