Philips
Σύνδεση συστήματος
ψυχαγωγίας

DC350

Μουσικό σύστημα για στελέχη επιχειρήσεων
σύνδεση, συγχρονισμός και αναπαραγωγή
Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας DC350 της Philips αναπαράγει μουσική από iPhone/iPod και
ραδιόφωνο. Διαθέτει σύνδεση για iPhone/iPod για συγχρονισμό της μουσικής, του ημερολογίου
και της λίστας εργασιών από τον υπολογιστή. Ο δέκτης Bluetooth® επιτρέπει κλήσεις στο κινητό
τηλέφωνο ή ροή μουσικής hands-free.
Για απόλαυση
• Απολαύστε μουσική από πολλαπλές πηγές
• - iPhone, iPod, ραδιόφωνο και MP3-link
• - Κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth
• Ενσωματωμένα ηχεία υψηλής ποιότητας για πλούσιο και καθαρό ήχο
Για την εργασία
• Αυτόματος συγχρονισμός ημερολογίου iPhone/iPod και των επαφών από τον υπολογιστή
μέσω USB
• Bluetooth® για κλήσεις hands-free
• Φόρτιση iPhone και iPod
• Ώρα διπλής αφύπνισης
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Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Προδιαγραφές
Συμβατότητα με iPhone

• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G

Συμβατότητα με iPod

• Συμβατότητα με: iPod, iPod mini, iPod με
έγχρωμη οθόνη, iPod 5ης γενιάς, iPod classic,
iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod
nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod touch,
iPod touch 2ης γενιάς

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

•
•
•
•

Ζώνες δέκτη: FM
Προρυθμίσεις σταθμών: 20
Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
Κεραία: Κεραία FM

Αναπαραγωγή ήχου

• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης:
Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPod,
Αναπαραγωγή και παύση, Επόμενο και
προηγούμενο κομμάτι, Γρήγορη κίνηση εμπρός
και πίσω

Συνδεσιμότητα

• Bluetooth
• Προφίλ Bluetooth: Ηandsfree, Ακουστικά, A2DP,
AVRCP
• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια
• Έκδοση Bluetooth: 2.0+EDR
• MP3-Link: Ναι, βύσμα 3,5 χιλ.

Ευκολία

• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό
• Ξυπνητήρια: Ώρα διπλής αφύπνισης, Ξυπνητήρι
ραδιόφωνο, Επανάληψη αφύπνισης (snooze),
Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών, Βομβητής
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Χαρακτηριστικά
Τύπος οθόνης: LCD
Οπίσθιος φωτισμός
Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκή
Ευκολία χρήσης: Χρονοδιακόπτης αυτόμ.
διακοπής λειτ.
• Τηλεχειριστήριο: Πολυλειτουργικό
•
•
•
•

Ήχος

•
•
•
•

Ισχύς (RMS): 2 x 3 W
Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Αυτόματος συγχρονισμός ημερολογίου
iPhone/iPod

Αυτόματος συγχρονισμός ημερολογίου iPhone/
iPod και των επαφών από τον υπολογιστή μέσω
USB

Bluetooth για κλήσεις hands-free
Bluetooth® για κλήσεις hands-free

Ηχεία

• Ενσωματωμένα ηχεία: 2
• Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: ΝΑΙ
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις

• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
173 x 184 x 144 χιλ.
• Βάρος: 1,37 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
213 x 221 x 192 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 1,65 κ.

Αξεσουάρ

• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο USB,
Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ,
Καλώδιο ρεύματος AC, Τηλεχειριστήριο,
Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης
•
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* Απαιτείται iPhone για τη χρήση των λειτουργιών ανοιχτής
συνομιλίας

