
 

 

Philips
แท่นวางสำหรับ iPod/
iPhone/iPad

อะลูมิเนียม
ระบบเชื่อมต่อคู่

DC390
ตื่นขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่า

พร้อมฟังเพลงจาก iPod/iPhone/iPad ของคุณ
เล่นเพลงและชาร์จไฟ iPod/iPhone/iPad ของคุณ และรับฟังเสียงชัดเจนและสดใส 
อุปกรณ์เชื่อมต่อโครงเครื่องอะลูมิเนียมทันสมัยสามารถชาร์จไฟอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน 
และสามารถตั้งเป็นนาฬิกาปลุกเพื่อให้คุณเริ่มวันใหม่อย่างรื่นรมย์ด้วยเสียงเพลงหรือวิทยุ

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• ชุดระบบเชื่อมต่อคู่สำหรับชาร์จไฟและเล่น iPod/iPhone/iPad
• ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียมให้พลังเสียงเต็มอิ่ม คมชัดสดใส
• การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก
• กำลังขับทั้งหมด 10W RMS
ใช้งานง่าย
• เชื่อมต่อ iPod/iPhone ได้แม้เก็บในซอง
• การซิงโครไนซ์นาฬิกากับ iPod/iPhone/iPad โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่อ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก Pod/iPhone/iPad หรือจากวิทยุ
• การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ
• ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน
การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
• โครงเครื่องอะลูมิเนียมทีส่วยงามและรู้สึกได้ถึงคุณภาพ



 ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวล

คุณจะค่อยๆ 
ตื่นขึ้นมารับวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงป
ลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย 
เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตัง้ค่าระดับความดังมาล่วง
หน้านั้น 
ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้ 
ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่นอ
ย่างน่าหงุดหงิด 
คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง 
เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer 
ที่คุณชื่นชอบได้ ระดับความดังเสียงปลุกของ 
Gentle wake จะค่อยๆ 
ดังขึ้นจนถึงระดับที่ดังพอสมควรเพื่อปลุกให้คุณ
ตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล

ช่องเชื่อมต่อ MP3

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในร
ะบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 
ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง 

เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

ตื่นขึ้นมาด้วย iPod/iPhone/iPad/FM
ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงที่คุณชื่นชอบที่สุด 
เลือกสถานีวิทยุโปรดของคุณ 
หรือท่วงทำนองประโลมใจจาก iPod/ iPhone/
iPad ของคุณ 
และให้คุณสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในเวลาเริ่
มต้นวันใหม่ของคุณ 
นาฬิกาจะเริ่มเล่นรายการที่คุณเลือกอย่างเบาๆ 
และค่อยๆ 
มีระดับเสียงดังขึ้นจนถึงระดับเสียงที่คุณเลือก 
ถึงตอนนี้คุณสามารถควบคุมการตื่นนอน 
และเริ่มเช้าวันใหม่ของคุณได้ตรงเวลาทุกวัน

การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติ

เมื่อทำการเชื่อมต่อ 
ชุดระบบเชื่อมต่อนี้จะทำการซิงค์โดยอัตโนมัติกั
บ iPod/iPhone/iPad 
ของคุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาที 
ด้วยคุณสมบัติที่สะดวกนี้ 
คุณจึงไม่ต้องตั้งเวลาด้วยตัวเอง

การปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด

ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ 
วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm 
คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำห
รับวันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเว
ลาปลุกสำหรับคนที่รัก 
การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสั
ปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 
หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจั
นทร์ถึงวันศุกร์ 
และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ 
ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด 
คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่าย
โดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน

เชื่อมต่อ iPod/iPhone

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริง
แสนสะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ 
iPhone โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ 
นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอ
ง เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone 
ของคุณตามปกติ 
คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด
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สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPad
ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod touch, iPod touch 2nd 

Generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 
4th generation, iPod nano 1st Generation, iPod 
nano 2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, 
iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th 
Generation, iPod nano 6th generation, iPod 5th 
Generation, iPod classic, iPod mini

การเล่นเสียง
• โหมดการเปลี่ยนการเล่น: 

กรอเดินหน้าและกรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, เมนู, 
ขึ้นและลง, เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
เล่นและหยุดชั่วคราว

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store
สะดวกสบาย
• การปลุก: เวลาปลุกแบบ Dual, เสียงปลุก Buzzer, 

ปลุกด้วยวิทยุ, สัญญาณเตือน iPod, ปลุกซ้ำ 
(snooze), ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวล, 
ตั้งเวลาปิดเครื่อง

• นาฬิกา: ดิจิตอล
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
• อุปกรณ์การชาร์จ: iPad, iPhone, iPod

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 2 x 5W
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล, 

Dynamic Bass Boost
ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2
• ตัวขับเสียง: ระบบ Neodynium magnet
• ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
การเชื่อมต่อ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟหลัก: ใช่
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
• แบตเตอรี่สำรอง: AAA (ไม่รวมในบรรจุภัณฑ์)
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกนั, 

รีโมทคอนโทรล, สายช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 
มม.

ขนาด
• ขนาดกล่องหลัก: 330 x 351 x 243 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 2
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 5 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

321 x 170 x 232 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 2.4 กก.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

263 x 114 x 165 มม.
• น้ำหนัก: 1.4 กก.
•
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