
 

 

Philips
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง

USB Direct
จูนเนอร์ FM ระบบดิจิตอล

DC200
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPod

พร้อม USB direct
เริงร่าในเช้าวันใหม่ด้วยเสียงเพลง iPod บนระบบเชื่อมต่อความบันเทิง Philips DC200 
และยังสนุกกับการเลือกเล่นเพลงโดยใช้ USB Direct และวิทยุดิจิตอล FM 
พร้อมการตั้งปลุกที่นุ่มนวลด้วยระดับความดังที่เพิ่มขึ้นของเสียงปลุก

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย
• เล่นและชาร์จ iPod
• ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
• ตั้งสถานีล่วงหน้าด้วยการจูนแบบดิจิตอล
• การเชื่อมต่อ Aux-in สำหรับเครื่องเล่นเพลง MP3 แบบพกพาของคุณ

พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• กำลังขับทั้งหมด 5W RMS
• ลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง หนักแน่น

เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• Gentle wake พร้อมด้วยระดับความดังที่เพิ่มขึ้นของเสียงปลุก
• เพลงเพื่อผ่อนคลายที่มีให้พร้อมในเครื่องช่วยให้คุณหลับสบาย



 USB Direct-MP3/WMA
ในโหมด USB Direct 
คุณสามารถเลือกเพลงจากอุปกรณ์ USB 
และเล่นเพลงตลอดจนข้อมูลต่างๆ ได้ตามต้องการ 
สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB 
เพื่อเล่นเพลงหรือส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าว

เพลงเพื่อผ่อนคลายที่มีให้พร้อมในเครื่อง
ผ่อนคลายหรือหลับไปกับเสยีงที่ให้ความรู้สึกสงบและ
สบาย วิทยุนาฬิกา Philips บรรจุเสียงเพลงต่างๆ 
เพื่อการผ่อนคลายมาพร้อมในเครื่อง 
เลือกฟังเสียงฝนโปรยปราย คลื่นซัดชายฝั่ง เพลงสปา 
และอื่นๆ เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย

การเชื่อมต่อ Aux-in
การเชื่อมต่อ Aux-in สำหรับเครื่องเล่นเพลง MP3 
แบบพกพาของคุณ
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ไฮไลต์
คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้
•

ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• ใช้ร่วมกันได้: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3rd Generation, iPod 5th Generation, iPod 
พร้อมจอสี, iPod nano, iPod mini

การเล่นเสียง
• โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/

ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ใช่
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM

สะดวกสบาย
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล
• สัญญาณเตือน: ปลุกด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติ, 

รีเซ็ตเวลาปลุก 24 ชม., เวลาปลุกแบบ Dual, 
เสียงปลุก Buzzer, นาฬิกาปลุกวิทยุ, ปลุกซ้ำ 
(snooze), ตั้งเวลาปิดเครื่อง

• ตั้งเวลาปิดเครื่อง: เสียงธรรมชาติ, 
เพลงเพื่อความผ่อนคลาย

• ประเภทจอภาพ: LCD
• แสงพื้นหลัง: ใช่
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 5W

• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2

การเชื่อมต่อ
• USB: โฮสต์ USB
• Aux in: ช่องต่อ Line-in, 3.5 มม.
• สัญญาณ DC เข้า: 9 V

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟหลัก
• ประเภทตัวแปลง: 100-240V, 50/60Hz

ขนาด
• ขนาดกล่องหลัก: 227 x 230 x 330 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 4
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 4.85 กก.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

315 x 109 x 107 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 1.15 กก.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

216 x 80 x 79 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.9 กก.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 
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