
 

 

Philips
ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/ 
iPhone

• อะลูมิเนียม

DC290
ตื่นขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่า

ด้วยเสียงเพลงคุณภาพยอดเยี่ยมจาก iPhone/ iPod
ตื่นรับเช้าวันใหม่ด้วยเสียงเพลงจากหรือติดตามสถานการณ์ข่าวจากวิทยุด้วยระบบเชื่อมต่อสำหรับ 
iPhone/iPod ของ Philips ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นสดใสให้กับเช้าวันใหม่ของคุณ 
ผลิตภัณฑ์ให้เสียงชัดใสดุจคริสตัลและประดับห้องนอนของคุณให้สวยงามด้วยโครงเครื่องอะลูมิเนียม

พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
• กำลังขับทั้งหมด 10W RMS
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ
• ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod/iPhone หรือจากวิทยุ
• ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน
• การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก
การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
• โครงเครื่องอะลูมิเนียม



 การปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด

ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ 
วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm 
คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำห
รับวันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเว
ลาปลุกสำหรับคนที่รัก 
การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสั
ปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 
หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจั
นทร์ถึงวันศุกร์ 
และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ 
ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด 
คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่าย
โดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! 
อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod 
ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยใ
ห้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเ
ยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone 
ในขณะเดียวกัน 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้
องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ 
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พก
พา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

ตื่นขึ้นมาด้วย iPod/iPhone หรือวิทยุ
ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod/iPhone 
หรือจากวิทยุ

ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวล

คุณจะค่อยๆ 
ตื่นขึ้นมารับวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงป
ลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย 
เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตั้งค่าระดับความดังมาล่วง
หน้านั้น 
ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้ 
ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่นอ
ย่างน่าหงุดหงิด 
คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง 
เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer 
ที่คุณชื่นชอบได้ ระดับความดังเสียงปลุกของ 
Gentle wake จะค่อยๆ 
ดังขึ้นจนถึงระดับที่ดังพอสมควรเพื่อปลุกให้คุณ
ตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล

10W RMS

ระบบเพลงจาก Philips นี้มีกำลังขับทั้งหมด 10W 
RMS, RMS หมายถึง Root Mean Square 
ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง 
หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอม
พลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ 
จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและคว
ามไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น 

ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด 
พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล

Digital Sound Control 
มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ 
Jazz, Rock, Pop และ Classic 
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ 
เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ 
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือ
ก Digital Sound Control 
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย 
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
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ไฮไลต์
ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/ iPhone
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ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod touch, iPod touch 2nd 

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

การเล่นเสียง
• โหมดการเปลี่ยนการเล่น: 

กรอเดินหน้าและกรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
เล่นและหยุดชั่วคราว

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM, สายอากาศ FM แบบ 

Fixed Pigtail
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ, 
การสแกนอัตโนมัติ

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
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล, 

Dynamic Bass Boost
• พลังขับเสียง: 2 x 5 W
ลำโพง
• จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
• ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
การเชื่อมต่อ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 50 เฮิร์ตซ์
• แหล่งจ่ายไฟ: 220 - 240 V
• ประเภทพลังไฟ :: อินพุต AC
ขนาด
• ขนาดกล่องหลัก: 325 x 223 x 305 มม.
• น้ำหนักสุทธิ: 2.1 กก.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 2
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 5 กก.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 310 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 139 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 208 มม.
• น้ำหนัก: 1.6 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 165 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 78 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 263 มม.
อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายเคเบิล MP3 link
• รีโมทคอนโทรล
• อื่นๆ: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้
• รับประกัน: ใบรับประกัน
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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