
 

 

Philips
วิทยุนาฬิกาปลุกสำหรับ 
iPod/iPhone

DC220
เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPhone/ iPod
เริ่มต้นวันใหม่ด้วยวิทยุนาฬิกา Philips สำหรับ iPhone/ iPod 
ที่ให้คุณรับฟังเสียงเพลงคุณภาพยอดเยี่ยมของสถานีวิทยุที่คุณชอบ 
เครื่องวิทยุนาฬิกามีการตั้งปลุกที่แตกต่างกันสำหรับวันธรรมดาและวันหยุด ทั้งยังมีวิทยุ FM และช่องเชื่อมต่อ MP3 
เพื่อเพิ่มตัวเลือกของเสียงเพลง

เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod/iPhone หรือจากวิทยุ
• การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ
• ปลุกอย่างนุ่มนวลด้วยการเพิ่มระดับเสียงปลุก
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
• จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• กำลังขับทั้งหมด 5W RMS
• ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
ใช้งานง่าย
• ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง



 การปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด

ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ 
วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm 
คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำหรับวัน
ธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเวลาปลุกสำห
รับคนที่รัก 
การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสัปดาห์จ
ากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 
หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจันทร์ถึ
งวันศุกร์ 
และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ 
ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด 
คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่ายโดยไ
ม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน
ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone 
ที่เก็บในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนส
ะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone 
โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ 
นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอง 
เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ 
คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด
DC220/12

ไฮไลต์
• รับประกัน: ใบรับประกัน
•

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd 
Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod nano 
4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod 
touch, iPod touch 2nd Generation, iPod touch 2nd 
Gen 8/16/32GB, iPod พร้อมจอสี, iPod 5th 
Generation

การเล่นเสียง
• โหมดการเปลี่ยนการเล่น: 

กรอเดินหน้าและกรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
เล่นและหยุดชั่วคราว

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
สะดวกสบาย
• การปลุก: เสียงปลุก Buzzer, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกซ้ำ 

(snooze), Dual alarm
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• นาฬิกา: ดิจิตอล, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
• อุปกรณ์การชาร์จ: iPhone, iPod

เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
• พลังขับเสียง: 2 x 2.5 W
ลำโพง
• จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
การเชื่อมต่อ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• ประเภทพลังไฟ :: อินพุต AC
ขนาด
• ขนาดกล่องหลัก: 566 x 165 x 261 มม.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.15 กก.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 4
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 4.9 กก.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 255 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 153 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 139 มม.
• น้ำหนัก: 0.89 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 139.4 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 105 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 216.9 มม.
อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายช่องต่อสัญญาณเข้า 

ขนาด 3.5 มม., อะแดปเตอร์ AC-DC
• อื่นๆ: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้
วันที่ออก 2013-06-18
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