
 

 

„Philips“
prisijungimo sistema, skirta 
„iPod“ / „iPhone“

• Aliuminis

DC290
Pabuskite šypsodamiesi

skambant muzikai iš „iPhone“ ar „iPod“
Kelkitės lengvai pagal mėgiamą muziką arba sužinokite naujienas naudodami „Philips“ 
prijungimo stotelės sistemą, skirtą „iPhone“ / „iPod“. Krištolo skaidrumo garsas 
praskaidrins jūsų rytus, o aliuminio korpusas jūsų miegamajam pridės stilingumo.

Sodrus ir aiškus garsas
• Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
• 10W RMS bendra išvesties galia
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Pradėkite dieną savaip
• Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui
• Atsibuskite pažadinti savo „iPod“ / „iPhone“ muzikos arba radijo melodijų
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas
• Aliuminio korpusas



 Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvas

Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis 
laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo 
funkciją, kuri leidžia nustatyti skirtingus 
žadinimo laikus darbo dienoms ir savaitgaliams 
arba net keisti žadintuvo nustatymus poroms. 
Žadintuve gali būti nustatytas vienodas 
žadinimo laikas visai savaitei nuo pirmadienio 
iki sekmadienio. Arba galite nustatyti žadintuvą 
įsijungti anksti darbo dienomis nuo pirmadienio 
iki penktadienio ir leisti sau patinginiauti 
šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką 
pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo 
gaišaties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną 
vakarą.

Grokite ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“! Jungtis leidžia 
prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie 
prijungimo stotelių pramogų sistemos, todėl 
galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku 
garsu. Grojant kraunami jūsų „iPod“ / 
„iPhone“, todėl galite mėgautis mėgstama 
muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo 
grotuvo baterijos išsikraus. Prijungimo stotelių 

pramogų sistema automatiškai įkrauna jūsų 
nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.

Atsibuskite pažadinti „iPod“, „iPhone“ 
ar radijo
Atsibuskite pažadinti savo „iPod“ / „iPhone“ 
muzikos arba radijo melodijų

Švelnus žadinimas

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki 
palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti 
žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu 
arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba 
taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite 
pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo 
stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas 
palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki 
protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

10W RMS

Ši „Philips“ muzikos sistema turi 10 W RMS 
bendros išvesties galią. RMS (angl. „Root Mean 
Square“) yra tipinis garso galios matavimo 
vienetas arba vatais matuojama elektros 
energija, kuri yra perduodama iš garso 
stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos 
kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo 

jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. 
Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių 
išskiriamo garso jėga.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš 
anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir 
„Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių 
muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas 
režimas naudoja grafinio suvienodinimo 
technologiją, kuri automatiškai suderina garso 
balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto 
muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, 
skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis 
muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir 
derinant grojamos muzikos tipą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika 
galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų 
dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – 
nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko 
paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai 
dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip 
nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų 
dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat 
garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
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„iPhone” suderinamumas
• Suderinamas su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS

„iPod“ suderinamumas
• Suderinamas su: „iPod Touch“, „iPod touch” (2-oji 

karta), „iPod touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod 
Classic“, „iPod nano” (1-oji karta), „iPod nano” (2-
oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod nano” 
(4-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod” (5-oji 
karta), „iPod mini”

Garso atkūrimas
• Prijungimo atkūrimo režimai: greitai pirmyn ir atgal, 

kitas / ankstesnis takelis, groti ir sustabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena, Pritvirtinama lanksti FM antena
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas, automatinis skenavimas

Patogumas
• Žadintuvai: žadintuvas su signalu, radijo žadintuvas, 

kartoti signalą (snausti), dvigubas signalas
• Fono spalva: balta
• Laikrodis: Skaitmeninis, Išjungimo laikmatis
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Įkrovimo prietaisai: „iPhone”, „iPod“

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, 

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
• Išvesties galia: 2 x 5 W

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
• Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema

Prijungimo galimybė
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 50 Hz
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240 V
• Maitinimo tipas: AC įvestis

Matmenys
• Pagrindinės dėžės matmenys: 325 x 223 x 305 mm
• Bendras svoris: 2,1 kg
• Dėžučių kiekis: 2
• Dėžutės svoris: 5 kg
• Pakuotės plotis: 310 mm
• Pakuotės aukštis: 139 mm
• Pakuotės gylis: 208 mm
• Svoris: 1,6 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 165 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 78 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 263 mm

Priedai
• Laidai / jungtys: MP3 jungties laidas
• Nuotolinis valdymas
• Kita: Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas
• Garantija: Garantijos lapas
•
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