
 

 

Philips
Szórakoztatórendszer 
dokkolóegységgel

DC350
Zenerendszer üzletemberek számára

csatlakoztatás, szinkronizálás és lejátszás
A Philips DC350 dokkolós szórakoztatórendszerrel amellett, hogy iPhone/iPod készülékekről játszhat le 

zenét, rádiót is hallgathat. A készülék rendelkezik iPhone/iPod dokkolóval a zene szinkronizálására, 

naptárral és a tennivalók listájával PC-ről. A Bluetooth® vevőkészülék kéz nélküli hívásokat és 

zenehallgatást tesz lehetővé.

Az Ön szórakoztatására
• Élvezze a több forrásból érkező zenét
• - iPhone, iPod, rádió és MP3-kapcsolat
• - Bluetooth®-mobiltelefon
• Kiváló minőségű beépített hangsugárzók a tiszta és részletgazdag hangzásért

Üzleti célokra
• Autoszinkron iPhone/iPod naptár és a számítógépről USB-kapcsolattal áthozott névjegyek
• Bluetooth® a kéz nélküli hívásokhoz
• iPhone és iPod töltése
• Kettős ébresztési idő



 Autoszinkron iPhone/iPod naptár
Autoszinkron iPhone/iPod naptár és a számítógépről 
USB-kapcsolattal áthozott névjegyek

Bluetooth a kéz nélküli hívásokhoz
Bluetooth® a kéz nélküli hívásokhoz
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Fénypontok

* Szüksége van egy iPhone készülékre a kihangosító funkció 
használatához
• Ébresztők: Kettős ébresztési idő, Rádiós ébresztés, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél
•

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilis: iPhone, iPhone 3G

iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: iPod, mini iPod, iPod színes kijelzővel, 

5. generációs iPod, iPod classic, 1. generációs iPod 
nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod 
nano, 4. generációs iPod nano, iPod touch, 2. 
generációs iPod touch

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott állomások: 20
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• Antenna: FM antenna

Hanglejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: Az iPhone 

töltése, iPod töltése, Lejátszás és szünet, 
Következő és előző zeneszám, Gyorskeresés előre 
és hátra

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth: Van
• Bluetooth profilok: Kihangosítható, 

Fejhallgatókészlet, A2DP, AVRCP
• Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter 

vagy 30 láb
• Bluetooth verzió: 2.0+EDR
• MP3-Link: Igen, 3,5 mm-es csatlakozó

Kényelem
• Óra/Verzió: Digitális

Riasztás ismétlése (szundítás), Ébresztés 24 órás 
visszaállítása, Berregő riasztás

• Kijelző típusa: LCD
• Háttérvilágítás: Van
• Háttérfény színe: Fehér
• Kényelmes használat: Elalváskapcsoló
• Távvezérlő: Többfunkciós

Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 3 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Neodímium mágneses rendszer: Van

Kapcsoló
• Tápellátás
• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

173 x 184 x 144 mm
• Tömeg: 1,37 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

213 x 221 x 192 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 1,65 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: USB-kábel, 3,5 mm-es 

sztereó bemenet, Váltakozó áramú hálózati kábel, 
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