Philips
entertainmentsysteem met
dock

DC350

Muzieksysteem voor zakenmensen
aansluiten, synchroniseren en spelen maar
Plaats uw iPhone/iPod op het Philips DC350-entertainmentsysteem met dockingstation om naar
uw eigen muziek of de radio te luisteren en uw muziek, agenda en takenlijst te synchroniseren met
de PC. Dankzij de Bluetooth®-receiver kunt u handsfree mobiel bellen en uw muziek streamen.
Voor de ontspanning
• Geniet van muziek vanaf meerdere bronnen
• iPhone, iPod, radio en MP3 Link
• Met Bluetooth compatibele telefoon
• Hoogwaardige, ingebouwde luidsprekers voor rijk en helder geluid
Voor het werk
• Automatische synchronisatie via USB van de agenda en contactpersonen op iPhone/iPod via de
PC
• Bluetooth voor handsfree bellen
• Uw iPod of iPhone opladen
• Dubbele alarmtijd
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Entertainmentsysteem met dock

Specificaties
Compatibiliteit iPhone

• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G

Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod met
kleurenscherm, iPod 5e generatie, iPod classic,
iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie,
iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie,
iPod touch, iPod touch 2e generatie

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•

Radioband: FM
Voorkeurzenders: 20
Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
Antenne: FM-antenne

Audioweergave

Kenmerken
•
•
•
•
•

alarmfunctie, Zoemeralarm
Schermtype: LCD
Achtergrondverlichting
Kleur van achtergrondverlichting: Wit
Gebruikersgemak: Sleeptimer
Afstandsbediening: Multifunctioneel

Geluid
•
•
•
•

Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 3 W
Geluidssysteem: Stereo
Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers

• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Neodymium magneetsysteem

• Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod
opladen, Afspelen en onderbreken, Volgende en
vorige nummer, Snel vooruitspoelen en
terugspoelen

Vermogen

Connectiviteit

• Afmetingen van product (B x H x D):
173 x 184 x 144 mm
• Gewicht: 1,37 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
213 x 221 x 192 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 1,65 kg

• Bluetooth
• Bluetooth-profielen: Handsfree, Headset, A2DP,
AVRCP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Bluetooth-versie: 2.0 + EDR
• MP3-Link: Ja, aansluiting van 3,5 mm

Gemak

• Klok/versie: Digitaal
• Alarmfuncties: Dubbele alarmtijd, Radio-alarm,
Alarm herhalen (snooze), 24-uur reset van

• Netstroom
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Automatische synchronisatie iPhone-/
iPod-agenda

Automatische synchronisatie via USB van de agenda
en contactpersonen op iPhone/iPod via de PC

Bluetooth voor handsfree bellen

Alle Philips-units met Bluetooth voor in de auto
beschikken over een ingebouwde Bluetooth-module
voor handsfree bellen en muziek streamen vanaf
Bluetooth-telefoons en audioapparaten met
Bluetooth. De installatie is net zo eenvoudig als die
van normale Bluetooth-headsets. U kunt uw
contactpersonen overzetten en uw favoriete
telefoonboek opslaan in het systeem. Tevens kunt u
eenvoudig oproepen overschakelen naar uw
telefoon voor privégesprekken. Met Bluetooth kunt
u eenvoudig oproepen beantwoorden en veilig met
beide handen aan het stuur blijven rijden.

Afmetingen

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: USB-kabel, 3,5 mmstereo lijningangkabel, AC-netsnoer,
Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing,
Garantiecertificaat
•
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* iPhone is vereist voor gebruik van de luidsprekertelefoonfunctie

