
 

 

Philips
Sistem cu staţie de 
andocare

DC350
Sistem muzical pentru directori executivi

conectaţi, sincronizaţi şi redaţi
Sistemul cu staţie de andocare Philips DC350 redă muzică de pe iPhone/iPod şi radio. Acesta are o 

staţie de andocare pentru iPhone/iPod pentru sincronizarea muzicii, calendarului şi listelor de pe PC. 

Receptorul Bluetooth® permite efectuarea de apeluri hands-free de la mobil sau streaming de muzică.

Pentru plăcere
• Savuraţi muzica din surse multiple
• Legătură iPhone, iPod, radio și MP3
• - Telefon mobil compatibil Bluetooth®
• Difuzoare încorporate de calitate înaltă pentru un sunet deosebit și fidel

Pentru afaceri
• Sincronizare automată calendar și contacte de pe computer pe iPhone/iPod prin USB
• Bluetooth® pentru apeluri hands-free
• Încărcaţi-vă dispozitivele iPhone și iPod
• Oră de alarmă dublă



 Sincronizare automată calendar pe 
iPhone/iPod
Sincronizare automată calendar și contacte de pe 
computer pe iPhone/iPod prin USB

Bluetooth pentru apeluri hands-free
Bluetooth® pentru apeluri hands-free
DC350/12

Repere

* Este necesar iPhone-ul pentru a utiliza funcţiile telefonului
Repetare alarmă (snooze), Resetare alarmă la 24 •
Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod cu afișaj color, 

iPod a 5-a generaţie, iPod clasic, iPod nano prima 
generaţie, iPod nano a 2-a generaţie, iPod nano a 3-
a generaţie, iPod nano a 4-a generaţie, iPod tactil, 
iPod tactil a 2-a generaţie

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Presetări de posturi: 20
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• Antenă: Antenă FM

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, 

Încărcare iPod, Redare și Pauză, Melodia 
următoare și anterioară, Repede înainte și înapoi

Conectivitate
• Bluetooth
• Profiluri Bluetooth: Handsfree (Mâini-libere), 

Cască, A2DP, AVRCP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• Versiune Bluetooth: 2,0+EDR
• Legătură MP3: Da, mufă de 3,5 mm

Confort
• Ceas/Versiune: Digital
• Alarme: Oră de alarmă dublă, Alarmă radio, 

de ore, Alarmă buzzer
• Tip ecran: LCD
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Confort utilizator: Cronometru oprire
• Telecomandă: Multi-funcţional

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 3 W
• Sistem audio: Stereo
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2
• Sistem cu magnet din neodim

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

173 x 184 x 144 mm
• Greutate: 1,37 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

213 x 221 x 192 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,65 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu USB, Cablu intrare stereo 

de 3,5 mm, Cablu de alimentare CA, Telecomandă, 
Manual de utilizare, Certificat de garanţie
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