
 

 

Philips
Ébresztőórás rádió iPod/
iPhone-hoz

DC220
Keljen fel jobb lábbal!

Ébredjen iPhone/iPod dallamaira
Kezdje a napját a Philips iPhone/iPod órás rádióval, amely kedvenc dallamait kiváló 
hangminőségben adja vissza. Különböző ébresztési beállításokból választhat hétköznapokra és 
hétvégére, az FM rádió és az MP3 Link pedig még több zenehallgatási lehetőséget kínál.

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy egy rádióműsorra
• Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően
• Kíméletes ébresztés a fokozatosan növekvő hangerőnek köszönhetően

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• FM digitális hangolás, tárolt állomások
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Tiszta, részletgazdag hangzás
• 5 W RMS kimeneti összteljesítmény
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Egyszerű használat
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is



 Hétköznapi/hétvégi ébresztés

Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás rádió 
kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, melynek 
segítségével eltérő ébresztési időpontokat állíthat be 
a hétköznapokra és a hétvégére, vagy párok eltérő 
ébresztési idejét is beállíthatja. Az ébresztési 
beállítások megegyező ébresztési időkkel 
szerkeszthetők egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy 
beállíthatja a korai ébresztést hétköznapokon 
hétfőtől péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran 
lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a kényelmes 
funkció megkíméli attól, hogy minden este más 
ébresztési időt kelljen beállítania.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz 
bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, 
külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb 
esetben akkor is működik, ha nem veszi le a 
védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.
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Fénypontok
• Hangrendszer: sztereó • Garancia: Garancialevél
•

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod classic, mini iPod, nano iPod, 

1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 
3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 
5. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs 
iPod touch, 2. generációs iPod touch, 8/16/32 GB-
os, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod

Audiolejátszás
• Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és 

visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás 
és szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Kényelem
• Ébresztők: berregő riasztás, rádiós ébresztés, 

riasztás ismétlése (szundítás), kettős ébresztés
• Háttérfény színe: fehér
• Óra: Digitális, elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Töltőkészülék: iPhone, iPod

Hang

• Hangerőszabályzás: fel/le
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,5 W

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2

Csatlakoztathatóság
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Tápellátás
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Táplálás típusa: AC bemenet

Méretek
• Fődoboz mérete: 566 x 165 x 261 mm
• Bruttó tömeg: 1,15 kg
• Fő kartondoboz mennyisége: 4
• Fő kartondoboz tömege: 4,9 kg
• Csomag szélessége: 255 mm
• Csomag magassága: 153 mm
• Csomag mélysége: 139 mm
• Tömeg: 0,89 kg
• Főegység mélysége: 139,4 mm
• Főegység magassága: 105 mm
• Főegység szélessége: 216,9 mm

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: 3,5 mm-es sztereó 

vonalbemeneti kábel, AC/DC adapter
• Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató, 
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