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Szórakoztatórendszer 
dokkolóegységgel

DC185
Hallgassa az iPod/MP3 

zenét, bármerre jár
Adjon hangot az iPod-zenének a Philips DC185 2 x 2 W-os hangmegoldásával. Ossza 
meg a zenéket, és dobja fel a bulit, vagy egyszerűen csatlakoztassa az USB-eszközt, és 
menet közben hallgassa kedvenc zenéit.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Lejátszás iPodról és töltés
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Kitűnő teljesítmény és kompakt design
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 2x2 W kimeneti RMS összteljesítmény

Egyszerű használat
• FM digitális hangolás, tárolt állomások
• Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz



 Dinamikus basszuskiemelés
A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy 
magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
következetes hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

Lejátszás iPodról és töltés
Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait miközben tölti 
iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja 
iPod lejátszóját a dokkolós 
szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéit kiváló 
hangzással hallgathatja. Lejátszás közben lehetősége 
van iPod-jának töltésére, így nem kell aggódnia az 
akkumulátorának megfelelő töltöttségéért. A 
távvezérlővel navigálhat, kiválasztva és lejátszva az 
iPod lejátszón tárolt zenéit. A dokkolós 
szórakoztatórendszer automatikusan tölti iPod 
készülékét dokkolás közben.
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Fénypontok
• Hangrendszer: Sztereó •
iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: iPod touch, iPod classic, 3. generációs 

iPod nano, 5. generációs iPod, iPod színes 
kijelzővel, mini iPod, 1. generációs iPod nano, 2. 
generációs iPod nano

Csatlakoztathatóság
• USB: USB-gazdaport
• Aux be
• fejhallgató: 3,5 mm-es

Hanglejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 

Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám, 
Gyorskeresés előre és hátra

• Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó
• Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 20
• Antenna: FM antenna

Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 2 W

• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Hangszóró átmérő: 3"

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Kényelmes használat: Elalváskapcsoló

Feszültség
• Tápellátás
• Akku típusa: C / LR14 alkáli
• Telepfeszültség: 1,5 V
• Elemek száma: 6

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, 3,5 mm-es sztereó bemenet, Felhasználói 
kézikönyv, Garancialevél

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

348 x 127 x 238 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

373 x 157 x 262 mm
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