
 

 

Philips
estação de base para iPod/
iPhone/iPad

Alumínio
Base dupla

DC390
Desperte

ao som de música fantástica do seu iPod/iPhone/iPad
Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad e obtenha um som rico e cristalino. Esta elegante base 

para secretária em alumínio pode carregar até dois dispositivos em simultâneo. Também funciona 

como despertador para começar o seu dia com as suas músicas ou estações de rádio favoritas.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Sistema de dupla base para carregar e reproduzir o seu iPod/iPhone/iPad
• Diafragma do altifalante em neodímio para um som rico e cristalino
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Potência de saída total de 10 W RMS

Fácil de utilizar
• Coloque o seu iPod/iPhone na base, mesmo dentro da capa
• Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone/iPad, quando colocado na base
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Comece o dia à sua maneira
• Acorde ao som da música do iPod/iPhone/iPad ou do rádio
• Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de 

vida
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Design que se mistura com a decoração interior
• Caixa em alumínio para uma aparência de qualidade



 Despertar suave

Comece o seu dia acordando suavemente com 
um volume de alarme que aumenta 
gradualmente. Os sons de alarme normais com 
um volume predefinido são demasiado baixos 
para o acordar ou então são demasiado 
elevados, acordando-o em sobressalto. 
Escolha acordar ao som da sua música, estação 
de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume 
suave do alarme de despertar aumenta 
gradualmente de um volume baixo subtil para 
um volume suficientemente elevado para o 
acordar suavemente.

Ligação MP3

A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da 
sua música favorita na qualidade de som 
superior proporcionada pelo sistema de áudio, 
a ligação MP3 é também bastante prática, já 
que apenas necessita de ligar o seu leitor de 
MP3 portátil ao sistema de áudio.

Acorde com o iPod/iPhone/iPad/FM
Acorde ao som da música que mais gosta. 
Seleccione a sua estação de rádio preferida ou 
músicas reconfortantes do seu iPod/ iPhone/
iPad e transforme as suas manhãs. O relógio 
começa a reproduzir a sua selecção 
suavemente, com um aumento gradual do 
volume até alcançar o nível de volume 
seleccionado por si. Agora pode controlar 
como acorda e começar sempre bem o seu dia.

Sincronização automática do relógio

Este sistema de base irá sincronizar 
automaticamente o relógio com o seu iPod/
iPhone/iPad num espaço de alguns segundos, se 
este estiver ligado e colocado na base. Com 
esta funcionalidade cómoda, não necessita de 
acertar a hora manualmente.

Alarme para dias de semana/fim-de-
semana

Concebido tendo em vista os estilos de vida 
modernos, este rádio relógio tem uma função 

de alarme dupla que permite definir diferentes 
alarmes para dias de semana e fins-de-semana 
ou até mesmo variar as definições do alarme 
para casais. As definições do alarme podem ser 
personalizadas para as mesmas horas de 
alarme durante toda a semana, de segunda a 
domingo. Em alternativa, pode definir o alarme 
para tocar cedo de segunda a sexta e para 
poder ficar na cama mais tempo aos sábados e 
domingos. Seja qual for a escolha, esta prática 
função poupa o trabalho de definir uma hora 
de alarme para cada noite.

Colocar o seu iPod/iPhone na base

Uma porta de ligação de mola com design 
inteligente permite uma ligação sem esforço do 
seu iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. 
Para além disso, funciona até quando as capas 
mais protectoras estão colocadas – basta ligar 
o iPhone ou iPod à base, exactamente no 
estado em que se encontra. Agora pode 
desfrutar da sua música sem quaisquer 
confusões.
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Compatível com iPad
• Compatível com: iPad

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod touch de 2ª 

geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 
4.ª geração, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 
2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 
4ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 
6.ª geração, iPod de 5ª geração, iPod classic, iPod 
mini

Reprodução de áudio
• Modos de reprodução na base: avanço e 

retrocesso rápido, menu, para cima e para baixo, 
faixa seguinte e anterior, reproduzir e pausa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática

Funcionalidades
• Alarmes: Alarme duplo, Alarme com aviso sonoro 

contínuo, Despertador com Rádio, Repetir alarme 
(snooze), Despertar suave, Temporizador, Alarme 
de iPod

• Relógio: Digital
• Tipo de visor: Visor LCD
• Dispositivo de carregamento: iPad, iPhone, iPod

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo
• Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 

Dynamic Bass Boost

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2
• Diafr. altifalantes: Sistema de magneto de neodímio
• Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de 

graves

Conectividade
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

Alimentação
• Alimentação eléctrica
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Pilha de reserva: AAA (não incluída)

Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual do utilizador, 

Certificado de garantia, Telecomando, Entrada de 
linha estéreo de 3,5 mm

Dimensões
• Dimensões do cartão principal: 

330 x 351 x 243 mm
• Quantidade de caixas principais: 2
• Peso da caixa principal: 5 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

321 x 170 x 232 mm
• Peso incl. embalagem: 2,4 kg
• Dimensões do produto (L x A x P): 

263 x 114 x 165 mm
• Peso: 1,4 kg
•
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