
 

 

Philips
Äratusega kellraadio 
iPodile/iPhone'ile

DC220
Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Ärgake oma iPhone'i/iPodi muusikat kuulates
Alustage päeva Philipsi iPhone'i/iPodi kellraadioga, mis esitab teie lemmiklugusid 
suurepärase heliga. Raadiol on erinevad äratuse seaded tööpäevade ja nädalavahetuse 
jaoks ning FM-raadio ja MP3-ühendus lisavõimaluste kasutamiseks.

Alustage päeva just nii, nagu soovite
• Ärgake oma iPodi/iPhone'i muusika või raadio saatel
• Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile
• Sujuv äratus, mille helitugevus suureneb järk-järgult

Nautige muusikat mitmest allikast
• Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
• FM-digitaalhäälestus ja jaamad
• MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Külluslik ja selge heli
• 5 W RMS väljundvõimsus
• Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Lihtne kasutada
• Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid



 Tööpäevade/nädalavahetuse äratus

Tänapäevast elustiili silmas pidades loodud 
kellraadiol on kahe äratuse funktsioon, millega saate 
seadistada erineva äratusaja tööpäevadeks ja 
nädalavahetusteks või isegi määrata elukaaslastele 
erineva äratusaja. Äratusseadeid saab kohandada 
samale ajale kogu nädalaks esmaspäevast 
pühapäevani või seada tööpäevadeks varajase äratuse 
ning magada laupäeval ja pühapäeval kaua. Mida te ka 
ei valiks, säästab see mugav funktsioon teid igal õhtul 
tülikast äratuskella seadistamisest.

Ka korpuses oleva iPodi/iPhone'i 
dokkimine

Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti 
mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma 
eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku 
kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või 
iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat 
tõesti muretult nautida.
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Esiletõstetud 
• Garantii: Garantiitunnistus
•

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. 
põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. 
põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod touch, 
iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 
8/16/32 GB), Värviekraaniga iPod, iPod (5. 
põlvkond)

Heliesitus
• Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja 

tagasikerimine, Järgmine ja eelmine muusikapala, 
Esitamine ja peatamine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM
• Salvestatavad jaamad: 20
• Antenn: FM antenn
• Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus

Mugavus
• Äratused: Äratus helisignaaliga, Äratus raadioga, 

Äratuse kordamine (tukkumine), Topeltäratus
• Tagantvalgustuse värv: valge
• Kell: Digitaalne, Unetaimer
• Ekraani tüüp: LCD-ekraan
• Laadimisseade: iPhone, iPod

Heli
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: üles/alla
• Väljundvõimsus: 2 x 2,5 W

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarite arv: 2

Ühenduvus
• MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
• Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Mõõtmed
• Põhikasti mõõtmed: 566 x 165 x 261 mm
• Kogukaal: 1,15 kg
• Peamise pakendi kogus: 4
• Peamise pakendi kaal: 4,9 kg
• Pakendi laius: 255 mm
• Pakendi kõrgus: 153 mm
• Pakendi sügavus: 139 mm
• Kaal: 0,89 kg
• Peaseadme sügavus: 139,4 mm
• Peaseadme kõrgus: 105 mm
• Peaseadme laius: 216,9 mm

Tarvikud
• Kaablid/ühendused: 3,5 mm stereosisendi kaabel, 

Vahelduvvooluadapter
• Muu: Kiirjuhend, Kasutusjuhend
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