
 

 

Philips
Radiobudík pro iPod/
iPhone o výkonu 8 W

DC220
Začněte den podle svého!

Vstávejte s oblíbenou hudbou z iPhonu nebo iPodu
Začněte svůj den s radiobudíkem Philips pro iPhone/iPod, který vaše oblíbené skladby 
přehrává se skvělým zvukem. Má různé nastavení budíku pro všední dny i víkend, rádio 
FM a funkci MP3 Link pro další hudební možnosti.

Začněte den podle sebe
• Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu nebo rozhlasovou stanicí
• Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu
• Jemné buzení se zvyšující se hlasitostí budíku

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
• Digitální tuner FM s předvolbami
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Bohatý a čistý zvuk
• Celkový výstupní výkon 5 W RMS
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Snadné použití
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru



 Budík s nastavením na všední dny a 
víkend

Tento radiobudík, navržený pro moderní životní styl, 
je vybaven dvěma budíky, takže je možné nastavit 
různé časy buzení pro pracovní dny i pro víkend 
nebo různé časy buzení pro páry. Nastavení budíku 
lze přizpůsobit na celý týden od pondělí do neděle. 
Případně si můžete nastavit budík na dřívější vstávání 
v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco 
o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější buzení. 
Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným funkcím si 
ušetříte problémy s nastavováním budíku každý 
večer.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou 
snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní 
adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – 
iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně 
vychutnáte hudbu bez potíží.
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Přednosti
• Záruka: Záruční list
•

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 

iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod 
nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod 
nano 5. generace, iPod touch, iPod touch 
2. generace, iPod touch 2. generace, 8/16/32 GB, 
iPod s barevným displejem, iPod 5. generace

Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: 

rychlý posun vpřed/zpět, další/předchozí stopa, 
přehrávání a pozastavení

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Pohodlí
• Budíky: Signál budíku, Buzení rádiem, Opakovat 

buzení (funkce snooze), duální budík
• Barva podsvětlení: bílá
• Hodiny: Digitální, Časovač
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Nabíječka: iPhone, iPod

Zvuk
• Zvukový systém: stereo

• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Výstupní výkon: 2 x 2,5 W

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2

Možnosti připojení
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
• Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry
• Rozměry master kartonu: 566 x 165 x 261 mm
• Hrubá hmotnost: 1,15 kg
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 4
• Hmotnost velkoobchodního balení: 4,9 kg
• Šířka balení: 255 mm
• Výška balení: 153 mm
• Hloubka balení: 139 mm
• Hmotnost: 0,89 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 139,4 mm
• Výška hlavní jednotky: 105 mm
• Šířka hlavní jednotky: 216,9 mm

Příslušenství
• Kabely/konektory: Stereofonní linkový kabel 

3,5 mm, Napájecí adaptér stř./stejnosm.
• Jiné: Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská 
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