Philips
Zestaw audiowizualny ze
stacją dokującą

DC350

Zestaw muzyczny dla biznesmenów
podłącz, synchronizuj i odtwarzaj
Zestaw audiowizualny Philips DC350 odtwarza muzykę z telefonu iPhone, odtwarzacza iPod i radia. Ma
wbudowaną podstawkę dokującą do telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod, umożliwiającą
synchronizację muzyki, kalendarza i listy rzeczy do zrobienia z komputera. Odbiornik Bluetooth®
pozwala rozmawiać przez telefon komórkowy w trybie głośnomówiącym lub przesyłać muzykę.
Dla przyjemności
• Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• - iPhone, iPod, radio i MP3-link
• - telefon komórkowy ze standardem Bluetooth®
• Wysokiej jakości wbudowane głośniki zapewniają bogaty i wyraźny dźwięk
Do pracy
• Automatyczna synchronizacja kalendarza i kontaktów urządzeń iPhone/iPod z komputera
poprzez USB
• Standard Bluetooth® zapewnia rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym
• Ładowanie telefonu iPhone i odtwarzacza iPod
• Godzina podwójnego alarmu

Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą
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Dane techniczne

Zalety

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G

Zgodność z odtwarzaczami iPod

• Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod z kolorowym
wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod classic, iPod
nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano
3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod touch,
iPod touch 2. generacji

Tuner/Odbiór/Transmisja

• Pasma tunera: UKF
• Pamięć stacji: 20
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny
zapis stacji
• Antena: Antena zakresu UKF

Odtwarzanie dźwięku

• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce:
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie
odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/wstrzymanie,
Następna/poprzednia ścieżka, Szybkie odtwarzanie
do przodu/do tyłu

Możliwości połączeń

• Bluetooth
• Profile Bluetooth: Tryb głośnomówiący, Zestaw
słuchawkowy, A2DP, AVRCP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
• Wersja Bluetooth: 2.0+EDR
• Złącze MP3: Tak, gniazdo 3,5 mm

Udogodnienia

• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Budzenie: Godzina podwójnego alarmu, Budzenie
radiem, Powtarzanie budzenia (drzemka), Dobowe

•
•
•
•
•

kasowanie budzika, Budzenie brzęczykiem
Typ wyświetlacza: LCD
Podświetlenie
Kolor podświetlenia: Białe
Wygoda użytkownika: Wyłącznik czasowy
Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny

Dźwięk

• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 3 W
• System dźwięku: Stereo
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne
wzmocnienie basów
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie
głośności

Automatyczna synchronizacja
kalendarza urządzeń iPhone/iPod

Automatyczna synchronizacja kalendarza i
kontaktów urządzeń iPhone/iPod z komputera
poprzez USB

Standard Bluetooth zapewnia
połączenia w trybie głośnomówiącym
Standard Bluetooth® zapewnia rozmowy
telefoniczne w trybie głośnomówiącym

Głośniki

• Wbudowane głośniki: 2
• Magnes neodymowy

Zasilanie

• Zasilanie sieciowe
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary

• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):
173 x 184 x 144 mm
• Waga: 1,37 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
213 x 221 x 192 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 1,65 kg

Akcesoria

• Akcesoria w zestawie: Przewód USB, Przewód
stereo z wtykami 3,5 mm, Przewód zasilający
sieciowy, Pilot zdalnego sterowania, Instrukcja
obsługi, Karta gwarancyjna
•
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* Aby korzystać z trybu głośnomówiącego, konieczny jest iPhone

