
 

 

Philips
Dokovací zábavní systém

DC350
Hudební systém pro obchodní manažery

připojte, synchronizujte a hrajte
Dokovací zábavní systém DC350 společnosti Philips přehrává hudbu ze zařízení iPhone/iPod a z rádia. 

Je vybaven dokem pro zařízení iPhone/iPod, který umožňuje provádět synchronizaci hudby, kalendáře 

a seznamů s úkoly z počítače. Přijímač vybavený technologií Bluetooth® umožňuje volání typu hands-

free z mobilního telefonu či přenos hudby.

Pro radost
• Užijte si hudbu z různých zdrojů
• - iPhone, iPod, rádio a připojení MP3
• – mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth®
• Vysoce kvalitní vestavěné reproduktory pro bohatý a čistý zvuk

Pro obchod
• Automatická synchronizace kalendáře zařízení iPhone/iPod a kontaktů z počítače přes rozhraní 

USB
• Technologie Bluetooth® pro volání v režimu hands-free
• Nabíjejte zařízení iPod a iPhone
• Dvojité buzení



 Automatická synchronizace kalendáře 
zařízení iPhone/iPod
Automatická synchronizace kalendáře zařízení 
iPhone/iPod a kontaktů z počítače přes rozhraní USB

Technologie Bluetooth pro volání 
v režimu hands-free
Technologie Bluetooth® pro volání v režimu hands-
free
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Přednosti

* Abyste mohli využívat funkce hlasitého telefonu, potřebujete zařízení 
iPhone.
• Budíky: Dvojité buzení, Buzení rádiem, Opakované •
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod, iPod mini, iPod s barevným 

displejem, iPod 5. generace, iPod classic, iPod nano 
1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 
3. generace, iPod nano 4 generace, iPod touch, 
iPod touch 2 generace

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV
• Předvolby stanic: 20
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
• Anténa: Anténa VKV

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení 

iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Přehrávání a 
pozastavení, Další/předchozí stopa, Rychlý posun 
vpřed/zpět

Možnosti připojení
• Bluetooth: Ano
• Profily Bluetooth: Handsfree, Sluchátka, A2DP, 

AVRCP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Verze Bluetooth: 2.0+EDR
• Připojení MP3: Ano, 3,5 mm konektor

Pohodlí
• Hodiny/verze: Digitální

buzení (funkce snooze), 24 hodinový cyklus, Signál 
budíku

• Typ displeje: LCD
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Bílý
• Pohodlí uživatele: Časovač
• Dálkový ovladač: Multifunkční

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 3 W
• Zvukový systém: Stereo
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2
• Neodymový magnetický systém: Ano

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Ano
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

173 x 184 x 144 mm
• Hmotnost: 1,37 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 213 x 221 x 192 mm
• Hmotnost včetně balení: 1,65 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Kabel USB, Stereofonní 

linkový kabel 3,5 mm, Síťová šňůra, Dálkový 
ovladač, Uživatelský manuál, Záruční list
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