
 

 

Philips
Dokovací zábavný systém

DC200
Zobuďte sa na hudbu z prehrávača iPod

s rozhraním USB Direct
Začnite príjemný deň s melódiami z prehrávača iPod na dokovacom zábavnom systéme 
Philips DC200. Obsahuje aj priame prehrávanie cez USB Direct a digitálne rádio FM pre 
široký výber hudby. Budík so zosilňujúcou hlasitosťou zabezpečí jemné zobudenie.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Digitálne ladenie FM pre predvoľby staníc
• Pripojenie Aux-in pre váš prenosný hudobný MP3 prehrávač

Bohaté a čisté zážitky zo zvuku
• Celkový výstupný výkon 5 W RMS
• Reproduktory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy

Začnite deň po svojom
• Jemné zobudenie so zvyšujúcim sa tónom budíka
• Predinštalovaná relaxačná hudba vám pomôže pokojne zaspať



 USB Direct-MP3/WMA
Pomocou režimu USB Direct môžete jednoducho 
vyberať hudbu na zariadení USB a prehrávať všetok 
obsah. Všetko, čo musíte urobiť, je zapojiť 
zariadenie USB na prehrávanie hudby alebo 
exportovať obsah zo zariadenia.

Predinštalovaná relaxačná hudba
Oddýchnite si alebo zaspite pri relaxačných zvukoch. 
Hodiny s rádiom Philips sú naplnené množstvom 
relaxačných kompozícií. Jednoducho si vyberte 
šumenie dažďa, morské vlny, hudbu do kúpeľa či iné, 
a vychutnajte si uvoľnené pohodlie.

Pripojenie Aux-in
Pripojenie Aux-in pre váš prenosný hudobný MP3 
prehrávač
DC200/12

Hlavné prvky
• Výstupný výkon (RMS): 5 W •
Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3. generácie, iPod 5. generácie, iPod s farebným 
displejom, iPod nano, iPod mini

Prehrávanie zvuku
• Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, 

Predchádzajúce/nasledujúce, Programované 
prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, 
Zastavenie

• Formát kompresie: MP3, WMA

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Budíky: Prebudenie zvukmi prírody, 24-hodinové 

znovu nastavenie budíka, Duálny čas budenia, Budík 
- siréna, Rádiobudík, Opakovaný budík 
(zdriemnutie), Časovač vypnutia

• Časovač vypnutia: Zvuk prírody, Relaxačná hudba
• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela

Zvuk

• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Vstup Aux: Vstup, 3,5 mm
• DC vstup: 9 V

Príkon
• Napájanie zo siete: áno
• Typ adaptéra: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 227 x 230 x 330 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 4
• Váha hlavnej lepenky: 4,85 kg
• Typ balenia: D-box
• Rozmery balenia (Š x V x H): 315 x 109 x 107 mm
• Váha vrátane balenia: 1,15 kg
• Rozmery produktu (Š x V x H): 216 x 80 x 79 mm
• Hmotnosť produktu: 0.9 kg

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Kábel pre 3,5 mm stereo 

vstup, Adaptér AC/DC, Rýchla užívateľská 
príručka, Manuál používateľa
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