
 

 

Philips
underholdningssystem 
med dokkingstasjon

DC190
Våkn opp til dine favorittmelodier

fra iPod og radio
Våkn opp til iPod-musikken med Philips' underholdningssystem med dokkingstasjon 
DC190. Det stilige systemet har dobbel alarm og speiloverflate som også gjør at du kan 
starte dagen med musikk fra andre bærbare enheter via MP3-koblingen.

Nyt musikk fra flere kilder
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
• Spill av og lad iPod samtidig

Start dagen på din måte
• Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din
• Myk og behagelig oppvåkning
• Våkn opp til iPod-musikk eller radioen

Fyldig og klar lyd
• 3 W RMS total utgangseffekt
• Høyttalerdrivere i neodym gi ren og balansert lyd.



 3 W RMS

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 3 W 
RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en 
vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske 
effekten som overføres fra en lydforsterker til en 
høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk 
effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens 
følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo 
høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt 
kommer ut av høyttaleren.

Alarm for ukedag/helg

Denne klokkeradioen er laget med tanke på en 
moderne livsstil, og den har en dobbel 
alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige 
alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige 
alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan 
skreddersys for samme alarmtid hele uken fra 
mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en 
tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få 
sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger 
sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte 
stille forskjellige alarmtider hver kveld.

Digital stasjonssøking med forvalg
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og 
hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre 
frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan 
lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen 
uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver 
gang.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et 
gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med 
forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du 
våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner 
brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en 
radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for 
Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

MP3-kobling
MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold 
fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra 
lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også 
utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble 
den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Høyttalerdrivere i neodym
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt 
magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, 
bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.

Våkn opp til iPod eller radio
Våkn opp til iPod-musikk eller radioen

Spill av og lad iPoden

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du 
lader opp iPoden! Med dokkingstasjonen kan du 
koble bærbare enheter direkte til 
underholdningssystemet, slik at du kan lytte til 
favorittmusikken din med suveren lyd. Den lader 
også opp iPoden mens den spiller sangene, slik at du 
kan nyte musikken uten å bekymre deg for at 
batteriet blir tomt. Underholdningssystemet med 
dokkingstasjon lader automatisk den bærbare 
enheten når den er tilkoblet.
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Spesifikasjoner
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod mini, iPod med fargeskjerm, 

Femtegenerasjons iPod, iPod classic, 
Førstegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons 
iPod nano, Tredjegenerasjons iPod nano, 
Fjerdegenerasjons iPod nano, iPod touch, 
Andregenerasjons iPod touch, Femtegenerasjons 
iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, 
Fjerdegenerasjons iPod touch

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Play og 

pause, Neste og forrige spor

Anvendelighet
• Klokke/versjon: Digital
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, 

Summealarm, Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze), 
Sleep timer

Lyd
• Lydsystem: Stereo
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 1,5 W
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Neodymmagnetsystem

Tilkoblingsmuligheter
• MP3-link: 3,5 mm stereoinngang

Mål
• Produktmål (B x H x D): 

144 x 144 x 62 millimeter

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, 

AC/DC-adapter, Hurtigbrukerveiledning, 
Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

•
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