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DAB+

DCB146
Besatt av ljud

Slappa till fantastisk musik
Lyssna på musik från din iPod, CD-skivor och störningsfri DAB+-radio i det läckra 
mikromusiksystemet från Philips. Med den praktiska allt-i-ett-fjärrkontrollen kan du enkelt 
maximera musikglädjen – från olika källor.

Njut av DAB-radio i digital kvalitet
• Klar och knasterfri DAB+-radio
• DAB+, DAB och FM för komplett radio

Njut av musiken från olika källor
• Spela upp och ladda din iPod samtidigt
• Spela CD, CD-R och CD-RW

Lättanvänd
• Väcknings- och insomningsfunktion
• Digital mottagare med 20 förinställda kanaler är extra praktiskt



 Spela upp och ladda din iPod

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar 
din iPod. Med dockan kan du ansluta iPod-enheten 
direkt till dockningssystemet för underhållning så att 
du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. 
Den laddar också din iPod under uppspelningen så 
att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig 
för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. 
Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och 
spela upp musiken som finns sparad på din iPod. 
Dockningssystemet för underhållning laddar den 
bärbara enheten när den är dockad.

DAB+, DAB och FM
Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio 
med DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting), som 
är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av 
markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett 
klart ljud utan knaster. Med den här teknologin 
knyter mottagaren an till den kraftigaste signalen 
som hittas. På DAB+- eller DAB-digitalstationer finns 
det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan 
det räcker att ställa in stationens namn och du 
slipper ändra inställningen under resor.
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Funktioner
• Larm: Insomningsfunktion, Radiolarm/ Generation
•

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, 

Repetera/en/alla/program, Snabbt framåt/bakåt, 
Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Blandad uppspelning

• Typ av laddare: Toppmatad
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, 

Snabbspolning framåt och bakåt, Nästa och 
föregående spår, Spela upp och pausa

Ljud
• Uteffekt: 2 x 2 W RMS/2 x 4 W musikeffekt
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Ljudsystem: Stereo

Högtalare
• Huvudhögtalare: 3 tums woofer

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, AM
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20
• DAB: Band III, Information, Meny, Smart Scan
• RDS: Programtyp, Radio-text, Stationsnamn

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• Andra anslutningar: Fast T-formad antenn för FM 

och DAB, AM-antenn
• Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in

Bekvämlighet

radioväckning, CD-larm
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: LCD
• Färg på bakgrundsbelysning: Blå
• Bakgrundsbelysning

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: FM/AM-antenn, 

Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, DAB-
antenn

• Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 24 knappar
• Dockningsstation: Dockningsenhet och adaptrar 

för GoGear och iPod
• Bruksanvisning: Engelska
• Snabbstartguide: Engelska

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

148 x 233 x 216 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

134 x 230 x 152 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

326 x 270 x 370 mm
• Vikt inkl. förpackning: 4,75 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod 

Nano, 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 med färgdisplay, iPod 5th 
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