
 

 

Philips
Радиочасовник с аларма 
за iPod/iPhone

DC220
Започнете деня, както вие си знаете!

Събуждайте се с мелодии от вашия iPhone/iPod
Започнете деня си ударно с радиочасовника Philips за iPhone/iPod, който ви дава 
любимите песни с прекрасен звук. Той има различни настройки на алармата за работни 
и почивни дни, плюс FM радио и MP3 Link за повече музикални възможности.

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото
• Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот
• Нежно повикване за събуждане с увеличаваща се сила на будилника

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
• Цифрова настройка с настроени станции
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Богат и чист звук
• Обща изходна мощност 5 W RMS
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Лесна употреба
• Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си



 Аларма за делник и празник

Конструиран за модерния начин на живот, този 
радиочасовник има две аларми, което позволява 
да задавате различни часове за събуждане – за 
работни и почивни дни или за двамата от 
семейството. Настройките на алармите могат да 
се направят за еднакви часове за цялата седмица 
– от понеделник до неделя. Или пък, може да се 
зададе аларма за по-ранно започване в работните 
дни и за приятно излежаване в събота и неделя. 
Каквото и да изберете, тези удобни функции ви 
спестяват грижите да с играете с различните 
часове за събуждане всяка вечер.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с 
калъфа

Интелигентно проектираният порт за поставяне с 
пружина поема без проблем всеки iPod или 
iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, 
той работи дори когато повечето защитни 
калъфи са поставени – просто поставете вашия 
iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да 
слушате любимата си музика, без да се 
притеснявате.
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Акценти
• Звукова система: стерео
Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod classic, iPod mini, iPod Nano, 

iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро 
поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 
4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod 
touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-
ро поколение 8/16/32 GB, iPod с цветен 
дисплей, iPod 5-то поколение

Аудио възпроизвеждане
• Режими на възпроизвеждане от докинг 
системата: бързо напред и назад, следваща и 
предишна песен, изпълнение и пауза

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Удобство
• Аларми: аларма със зумер, радиобудилник, 
повторение на алармата (дрямка), двоен 
будилник

• Цвят на подсветката: бяло
• Часовник: Цифров, таймер за заспиване
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Зарядно устройство: iPhone, iPod

Звук

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Изходна мощност: 2 бр. по 2,5 W

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Power
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
• Тип захранване: Вход за променлив ток

Размери
• Габарити на кашона: 566 x 165 x 261 мм
• Бруто тегло: 1,15 кг
• Количество в общия кашон: 4
• Тегло на общия кашон: 4,9 кг
• Ширина на опаковката: 255 мм
• Височина на опаковката: 153 мм
• Дълбочина на опаковката: 139 мм
• Тегло: 0,89 кг
• Дълбочина на главния блок: 139,4 мм
• Височина на главния блок: 105 мм
• Ширина на главния блок: 216,9 мм

Аксесоари
• Кабели/свързване: 3,5 мм стерео входен кабел, 

AC-DC адаптер
• Други: Ръководство за бърз старт, Ръководство 
за потребителя

• Гаранция: Гаранционна карта
•
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