
 

 

Philips
Докинг система за 
забавления

DC190
Събуждайте се с любимите си мелодии

от iPod и радио
Събуждайте се със своята музика от iPod с докинг системата за забавления Philips DC190. 
Снабдена с две аларми, тази стилна система с огледална повърхност ви позволява също да 
започнете деня си с музика от други портативни източници през MP3 Link.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Възпроизвеждане и зареждане на iPod
• Цифрова настройка с настроени станции
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с музика от вашия iPod или мелодии от радиото
• Две различни събуждания за делник и празник
• Нежно повикване за събуждане с увеличаваща се сила на будилника

Усещане за богат и чист звук
• Обща изходна мощност 3 W RMS
• Неодимовите мембрани дават чист и балансиран звук



 Двоен будилник
Конструиран за модерния начин на живот, този 
радиочасовник има две аларми, което позволява 
да задавате различни часове за събуждане – за 
работни и почивни дни или за двамата от 
семейството. Настройките на алармите могат да 
се направят за еднакви часове за цялата седмица 
– от понеделник до неделя. Или пък, може да се 
зададе аларма за по-ранно започване в работните 
дни и за приятно излежаване в събота и неделя. 
Каквото и да изберете, тези удобни функции ви 
спестяват грижите да с играете с различните 
часове за събуждане всяка вечер.

Нежно повикване за събуждане
Нежно повикване за събуждане с увеличаваща се 
сила на будилника

Възпроизвеждане и зареждане на 
iPod
Радвайте се на своята любима MP3 музика, докато 
зареждате своя iPod! Поставката ви позволява да 
свързвате своя iPod директно към докинг 
системата за забавления, така че да слушате 
любимата си музика с превъзходен звук. Освен 
това тя зарежда вашия iPod, докато свири, така че 
да слушате музика, без да се притеснявате от 
изтощаването на батерията на вашия iPod. 
Използвайте дистанционното за навигация, 
избирайте и възпроизвеждайте музиката, 
съхранена на вашия iPod. Докинг системата за 
забавления зарежда вашия iPod, докато е в нея.
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Акценти
заспиване
Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod mini, iPod с цветен дисплей, 

iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod nano 1-во 
поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 
3-то поколение, iPod Nano 4-то поколение, iPod 
touch, iPod Touch 2-ро поколение

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPod, "Изпълнение" и "Пауза", 
Следваща и предишна мелодия

Удобство
• Часовник/версия: Цифров
• Аларми: 24-часово нулиране на будилника, 
Аларма със зумер, Радиобудилник, Повторение 
на сигнала на будилника (дрямка), Таймер за 

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 X 1,5 W
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Система с неодимови магнити

Възможности за свързване
• MP3-Link: Вход 3,5 мм стерео

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

144 x 144 x 62 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 3,5 мм стерео 
входен кабел, AC-DC адаптер, Бързо 
ръководство, Ръководство за потребителя, 
Листовка с гаранция за цял свят
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