
 

 

Philips
Rádiobudík pre iPod/
iPhone

DC220
Začnite deň po svojom!

Zobuďte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPhone/iPod
Začnite svoj deň s rádiobudíkom Philips pre zariadenia iPhone/iPod, ktorý prehrá vaše obľúbené 
skladby s úžasným zvukom. Je vybavený rôznymi nastaveniami budenia pre dni v týždni a víkendy, 
ako aj FM rádiom a rozhraním MP3 Link, ktoré ešte viac rozširujú jeho hudobné možnosti.

Začnite deň po svojom
• Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia
• Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl
• Jemný signál budenia so zvyšujúcou sa hlasitosťou tónu budíka

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Bohatý a čistý zvuk
• Celkový výstupný výkon 5 W RMS
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Jednoduché používanie
• Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre



 Budík na pracovné dni a víkend

Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný 
životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, 
ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia 
pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať 
nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je 
možné prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý 
týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete 
nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do 
piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedieľ. Nech 
si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria 
starosti s nastavovaním rozličných časov budenia 
každú noc.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone 
priamo v puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez 
námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí 
ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše 
funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v 
niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí 
vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz 
si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom 
pohodlí.
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Hlavné prvky
• Zvukový systém: stereofónny •
Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 

iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, 
iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, 
iPod nano 5. generácie, iPod touch, iPod touch 
2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, 
iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie

Prehrávanie zvuku
• Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a 

dozadu, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a 
pozastaviť

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: bzučiak, rádiobudík, opakovaný budík 

(zdriemnutie), dvojitý budík
• Farba podsvietenia: biela
• Hodiny: Digitálny, časovač vypnutia
• Typ displeja: LCD displej
• Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod

Zvuk

• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Výstupný výkon: 2 x 2,5 W

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2

Pripojiteľnosť
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
• Typ napájania: Vstup AC

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 566 x 165 x 261 mm
• Hmotnosť brutto: 1,15 kg
• Množstvo hlavnej lepenky: 4
• Hmotnosť hlavnej lepenky: 4,9 kg
• Šírka balenia: 255 mm
• Výška balenia: 153 mm
• Hĺbka balenia: 139 mm
• Hmotnosť: 0,89 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 139,4 mm
• Výška hlavnej jednotky: 105 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 216,9 mm

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny 

vstup, Adaptér AC/DC
• Iné: Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa
• Záruka: Záručný list
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