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วิทยุนาฬิกาสำหรับ iPod/ 
iPhone พร้อม wOOx™ 
Technology

DC320
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPhone/ iPod

เทคโนโลยี wOOx ที่ให้เสียงเบสอันทรงพลัง
ตื่นรับวันใหม่ด้วยเพลงที่คุณชอบจาก iPhone/iPod หรือวิทยุ ผสานเทคโนโลยี PureDigital และ 
wOOx เข้าด้วยกันเพื่อให้เสียงเบสยอดเยี่ยม ชัดเจน พร้อมมีช่องเชื่อมต่อ MP3 
ในตัวเพื่อให้คุณเล่นเพลงจากเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาอื่นได้

พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• เทคโนโลยีลำโพง wOOx™ ที่ให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกเต็มไปด้วยพลัง
• เทคโนโลยีการประมวลผลแบบดิจิตอลเพื่อเสียงใสคมชัดอย่างที่สุด
• กำลังขับทั้งหมด 12W RMS

เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod/iPhone หรือจากวิทยุ
• การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ
• ปลุกอย่างนุ่มนวลด้วยการเพิ่มระดับเสียงปลุก

ใช้งานง่าย
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
• จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• ใช้รีโมทคอนโทรลเพียงตัวเดียวสำหรับระบบของคุณ และ iPod/iPhone



 การปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด

ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ 
วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm 
คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำหรับวัน
ธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเวลาปลุกสำห
รับคนที่รัก 
การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสัปดาห์จ
ากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 
หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจันทร์ถึ
งวันศุกร์ 
และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ 
ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด 
คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่ายโดยไ
ม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน

ระบบเสียงดิจิตอล

เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงดิจิตอลขั้นสูง 
ให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโ
ลยีการประมวลผลเสียงอะนาล็อกทั่วไปที่มีอยู่ในเครื่อ
งเล่นแบบเชื่อมต่อซึ่งให้เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกจาก 
iPod/iPhone 
โดยการรวบรวมคุณภาพเสียงดิจิตอลเอาต์พุตจาก 
iPod/iPhone 
และใช้การประมวลผลดิจิตอลในแต่ละขั้นตอนของวง
จร ส่งผลให้อัตราเสียงต่อสัญญาณรบกวนสูงขึ้น 
ผลที่ได้คือเสียงที่คมชัดสมดุลสมบูรณ์แบบ

เทคโนโลยี wOOx™

เทคโนโลยี wOOx 
คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย 
ทำให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเจนมา
กกว่าระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ 
ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสีย
งเบสของ wOOx 
และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้อ
ย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลมกลืนกันของ
การเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยังความถี่เสียงสูง 
ตัวยึดคู่และโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เ
สียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน wOOx 
จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการใช้มวลทั้งหมดของตู้ลำ
โพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอย่างเต็มที่
DC320/98

ไฮไลต์
• รีโมทคอนโทรล: อเนกประสงค์ •
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 
nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, 
iPod nano 5th Generation, iPod classic, iPod 5th 
Generation, iPod พร้อมจอสี, iPod mini, iPod nano 
1st Generation, iPod nano 2nd Generation

การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, 

การชาร์จ iPod, 
กรอเดินหน้าอย่างเร็วและกรอถอยหลัง, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
เล่นและหยุดชั่วคราว

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

สะดวกสบาย
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล
• การปลุก: เวลาปลุกแบบ Dual, เสียงปลุก Buzzer, 

ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกซ้ำ (snooze)
• ความสะดวกสำหรับผู้ใช้: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• แสงพื้นหลัง
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• ประเภทจอภาพ: LCD

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 2 x 6W
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 5
• ระบบ Neodynium magnet
• การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: ตัวให้เสียงเบสของ 

wOOx

การเชื่อมต่อ
• MP3-Link: ใช่ แจ็ค 3.5 มม.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟหลัก: ใช่
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

ขนาด
• ขนาดกล่องหลัก: 221 x 187 x 372 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 2
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 3 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

212 x 172 x 181 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 1.4 กก.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

156 x 187 x 150 มม.
• น้ำหนัก: 0.9 กก.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 

3.5 มม., อะแดปเตอร์ AC-DC, 
คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน
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