
 

 

Philips
Докинг система за 
забавления

DC350
Музикална система за бизнес лидери

свържете, синхронизирайте и пуснете
Докинг системата за забавления DC350 изпълнява музика от iPhone/iPod и радио. Тя включва 

поставка за iPhone/iPod за синхронизиране на музика, календар и списъци със задачи от 

компютъра. Bluetooth® приемникът позволява мобилни разговори със свободни ръце или 

изпълнение на музика.

За удоволствие
• Наслаждавайте се на музика от много източници
• - iPhone, iPod, радио и MP3-връзка
• - Мобилен телефон с възможности за Bluetooth®
• Висококачествени вградени високоговорители за богат и чист звук

За бизнес
• Календар за iPhone/iPod с авто-синхронизиране и контакти от компютър през USB
• Bluetooth® за разговори със свободни ръце
• Зареждане на iPhone и iPod
• Двоен будилник



 Календар за iPhone/iPod с авто-
синхронизиране
Календар за iPhone/iPod с авто-синхронизиране и 
контакти от компютър през USB

Bluetooth за разговори със свободни 
ръце
Bluetooth® за разговори със свободни ръце
DC350/12

Акценти

* Необходим е iPhone, за да се използват функциите с 
високоговорител
24-часово нулиране на будилника, Аларма със потребителя, Гаранционен сертификат
•

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod с цветен 
дисплей, iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod 
nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, 
iPod nano 3-то поколение, iPod Nano 4-то 
поколение, iPod touch, iPod Touch 2-ро 
поколение

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 20
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• Антена: FM антена

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, 
"Изпълнение" и "Пауза", Следваща и предишна 
мелодия, Бързо пренавиване напред и назад

Възможности за свързване
• Bluetooth
• Bluetooth профили: У-во за свободни ръце, 
Слушалки, A2DP, AVRCP

• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м или 
30 фута

• Версия на Bluetooth: 2.0+EDR
• MP3-Link: Да, 3,5 мм жак

Удобство
• Часовник/версия: Цифров
• Аларми: Двоен будилник, Радиобудилник, 
Повторение на сигнала на будилника (дрямка), 

зумер
• Тип на дисплея: LCD
• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: бял
• Удобство за потребителя: Таймер за заспиване
• Дистанционно управление: 
Многофункционално

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 3 W
• Звукова система: Стерео
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите

• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Система с неодимови магнити

Мощност
• Мрежово захранване: ДА
• Захранващ блок: 100-240 V променлив ток, 50/

60 Hz

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

173 x 184 x 144 мм
• Тегло: 1,37 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

213 x 221 x 192 мм
• Тегло вкл. опаковката: 1,65 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: USB кабел, 3,5 мм 
стерео входен кабел, Захранващ кабел, 
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