
 

 

Philips
dokkimisjaam iPodile/
iPhone'ile/iPadile

• Alumiinium
• Kaks dokki

DC390
Ärgake muusika saatel

head muusikat oma iPodist/iPhone'ist/iPadist.
Laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi, esitades samal ajal küllusliku ja selge heliga muusikat. 
Sellel šikil alumiiniumist lauadokil saab korraga laadida kuni kahte seadet. See toimib ka 
äratuskellana, et saaksite alustada oma päeva raadios esitatavate lemmiklaulude saatel.

Rikastage oma muusikaelamust
• Kahe dokiga süsteem iPodi/iPhone'i/iPadi laadimiseks ja esitamiseks
• Neodüümist kõlarimagnet küllusliku ja selge heli esitamiseks
• Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
• Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Lihtne kasutada
• Dokkige enda iPodi/iPhone'i, ka korpuses olevaid
• Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'i/iPadiga dokkimise ajal
• MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Alustage päeva just nii, nagu soovite
• Ärgake oma iPodi/iPhone'i/iPadi muusika või raadio saatel
• Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile
• Sujuv äratus äratab teid meeldivalt

Disain sulandub teie toaga
• Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus



 Sujuv äratus

Alustage päeva järk-järgult suureneva 
helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid 
võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või 
ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, 
raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse 
helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt 
valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

MP3 Link

MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-
faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. 
Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat 
helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on 
MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle 
kasutamiseks peate vaid ühendama 
kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Ärgake iPodi/iPhone'i/iPadi/FM-raadio 
saatel
Ärgake oma lemmikmuusika saatel. Valige oma 
lemmikjaam või meeldivad lood oma iPodist/ 
iPhone'ist/iPadist ja muutke oma hommikud 
eriliseks. Algul esitatakse teie valitud muusikat 
vaikselt, kuid see valjeneb järjest, kuni jõuab 
teie valitud helitugevuseni. Nüüd võite ise 
määrata, kuidas ärkate ja alustate päeva alati 
suurepäraselt.

Automaatne kella sünkroonimine

Ühendatult, dokkimise ajal sünkroonib see 
dokkimissüsteem kella automaatselt, mõne 
sekundi jooksul teie iPodi/iPhone'i/iPadiga. 
Selle funktsiooni tõttu ei pea te kella käsitsi 
seadistama.

Tööpäevade/nädalavahetuse äratus

Tänapäevast elustiili silmas pidades loodud 
kellraadiol on kahe äratuse funktsioon, millega 

saate seadistada erineva äratusaja 
tööpäevadeks ja nädalavahetusteks või isegi 
määrata elukaaslastele erineva äratusaja. 
Äratusseadeid saab kohandada samale ajale 
kogu nädalaks esmaspäevast pühapäevani või 
seada tööpäevadeks varajase äratuse ning 
magada laupäeval ja pühapäeval kaua. Mida te 
ka ei valiks, säästab see mugav funktsioon teid 
igal õhtul tülikast äratuskella seadistamisest.

Dokkige enda iPod/iPhone

Nutika disainiga, vedrukinnitusega 
dokkimisporti mahuvad hõlpsalt teie iPodid või 
iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib 
see ka enamiku kaitsekorpustega – võite 
dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. 
Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult 
nautida.
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Ühilduvus iPadiga
• Ühilduv seadmetega: iPad

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod touch, iPod touch (2. 

põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. 
põlvkond), iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. 
põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. 
põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. 
põlvkond), iPod (5. põlvkond), iPod classic, iPod 
mini

Heliesitus
• Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja 

tagasikerimine, Menüü, üles- ja allaliikumine, 
Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja 
peatamine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM
• Automaatne digitaalhäälestus
• Salvestatavad jaamad: 20
• Antenn: FM antenn
• Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus

Mugavus
• Äratused: Topeltäratus, Äratus helisignaaliga, 

Äratus raadioga, Äratuse kordamine (tukkumine), 
Sujuv äratus, Unetaimer, Äratus iPodi esitamisega

• Kell: Digitaalne
• Ekraani tüüp: LCD-ekraan
• Laadimisseade: iPad, iPhone, iPod

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 2 x 5 W
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse 

suurendamine/vähendamine
• Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, 

Dünaamiline bassivõimendi

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarid: 2
• Kõlarimagnetid: Neodüümmagnetkõlarid
• Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker 

System

Ühenduvus
• MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Võimsus
• Toiteallikas
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
• Varupatarei: AAA (pole komplektis)

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend, 

Garantiitunnistus, Kaugjuhtimispult, 3,5 mm 
stereosisendi kaabel

Mõõtmed
• Põhikasti mõõtmed: 330 x 351 x 243 mm
• Peamise pakendi kogus: 2
• Peamise pakendi kaal: 5 kg
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

321 x 170 x 232 mm
• Kaal (koos pakendiga): 2,4 kg
• Toote mõõtmed (L x K x S): 263 x 114 x 165 mm
• Kaal: 1,4 kg
•
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