Philips
Dockingunderholdningssystem

DC350

Musiksystem til erhvervslivet
tilslut, synkroniser og afspil
Philips docking-underholdningssystemet DC350 afspiller musik fra iPhone/iPod og radio.
Den har en dock til iPhone/iPod til synkronisering af musik, kalender og huskelister fra din
PC. Bluetooth®-modtageren giver mulighed for håndfri opkald eller streaming af musik.
Til fornøjelse
• Nyd musik fra flere kilder
• iPhone, iPod, radio og MP3-link
• Bluetooth-kompatibel mobiltelefon
• Indbyggede højttalere af høj kvalitet, der giver fyldig og klar lyd
Til arbejde
• Automatisk synkronisering af iPhone-/iPod-kalender og kontakter fra PC via USB
• Bluetooth til håndfri opkald
• Oplad din iPod og iPhone
• To ringetidspunkter

DC350/12

Docking-underholdningssystem

Specifikationer
iPhone-kompatibilitet

• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G

iPod-kompatibilitet

• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod med
farvedisplay, iPod 5. generation, iPod classic, iPod
nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod
nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod
touch, iPod touch 2. generation

Tuner/modtagelse/transmission
•
•
•
•

Tunerbånd: FM
Faste stationer: 20
Tuner-funktioner: Automatisk lagring
Antenne: FM-antenne

Audio Playback

Vigtigste nyheder
•
•
•
•
•

alarm
Skærmtype: LCD
Baggrundsbelysning
Baggrundsbelysning: Hvid
Brugervenlighed: Sleep-timer
Fjernbetjening: Multifunktionel

Lyd
•
•
•
•

Udgangseffekt (RMS): 2 x 3W
Lydsystem: Stereo
Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere

• Indbyggede højttalere: 2
• Neodym-magnetsystem

• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone,
Oplader iPod, Afspil og Pause, Næste/Foregående
spor, Hurtigt frem/tilbage

Strøm

Tilslutningsmuligheder

Mål

• Mål på produkt (B x H x D): 173 x 184 x 144 mm
• Vægt: 1,37 kg
• Mål på emballage (B x H x D):
213 x 221 x 192 mm
• Vægt inkl. emballage: 1,65 kg

Komfort

• Medfølgende tilbehør: USB-kabel, 3,5 mm stereo
linjeudgangskabel, Netledning, Fjernbetjening,
Brugervejledning, Garanticertifikat

Bluetooth til håndfri opkald

Alle Philips-enheder til bilen med Bluetooth har
indbygget Bluetooth-modul til håndfri telefonopkald
og musikstreaming fra Bluetooth-aktiverede
telefoner og lydenheder. Parringen foregår lige så let
som opsætningen af typiske Bluetooth-hovedsæt. Du
kan overføre dine telefonkontaktpersoner og
gemme din foretrukne telefonbog på systemet. Det
er også let at stille opkald tilbage til telefonen for at
tale privat. Med Bluetooth kan du tage telefonen
uden problemer og køre sikkert med begge hænder
på rattet.

Tilbehør

•
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Automatisk synkronisering af iPhone-/iPod-kalender
og kontakter fra PC via USB

• Lysnet
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

• Bluetooth
• Bluetooth-profiler: Håndfri, Headset, A2DP,
AVRCP
• Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
• Bluetooth-version: 2.0+EDR
• MP3 Link: Ja, 3,5 mm jackstik
• Ur/Version: Digital
• Alarmer: To ringetidspunkter, Radioalarm, Gentag
alarm (slumre), 24-timers alarmgentagelse, Buzzer-

Automatisk synkronisering af iPhone-/
iPod-kalender

www.philips.com

* iPhone er en forudsætning for at kunne anvende højttalertelefonfunktionerne

