
 

 

Philips
Zestaw audiowizualny ze 
stacją dokującą

DC190
Wstawaj przy ulubionej melodii

odtwarzanej z odtwarzacza iPod lub radia
Wstawaj przy muzyce odtwarzanej z odtwarzacza iPod z zestawu audiowizualnego Philips DC190 ze 

stacją dokującą. Stylowy zestaw z podwójnym alarmem i z lustrzanymi wykończeniami umożliwia 

również rozpoczynanie dnia przy muzyce z innych urządzeń przenośnych dzięki złączu MP3.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Zacznij dzień, jak lubisz
• Budzenie przy muzyce z odtwarzacza iPod lub muzyki z radia
• Podwójny alarm z ustawieniami na dni pracy i weekendy
• Delikatny budzik z narastającym dźwiękiem

Bogaty i czysty dźwięk
• Całkowita moc wyjściowa 3 W RMS
• Neodymowe przetworniki głośnikowe zapewniają czyste i optymalne brzmienie



 Podwójny alarm
Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o 
aktywnych użytkownikach prowadzących 
nowoczesny tryb życia, został wyposażony w 
podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne godziny 
budzenia na dni powszednie i weekendy lub dwie 
różne godziny budzenia dla dwóch osób. Można 
ustawić taką samą godzinę budzenia na każdy dzień, 
od poniedziałku do piątku, lub oddzielnie – inną 
godzinę na dni powszednie, gdy musisz codziennie 
rano wstać do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz 
dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek wybierzesz, 
nie musisz już ustawiać budzika codziennie 
wieczorem.

Delikatny budzik
Delikatny budzik z narastającym dźwiękiem

Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod
Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując 
jednocześnie swój odtwarzacz iPod! Podstawka 
dokująca umożliwia podłączanie odtwarzacza iPod 
bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją 
dokującą, co umożliwia odsłuchiwanie ulubionej 
muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Podczas 
odtwarzania muzyki ładowany jest akumulator 
odtwarzacza iPod, dzięki czemu nie trzeba martwić 
się o wyczerpanie jego ładunku. Skorzystaj z pilota 
zdalnego sterowania, aby nawigować, wybierać i 
odtwarzać utwory zapisane w odtwarzaczu iPod. 
Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą 
automatycznie ładuje akumulator odtwarzacza iPod 
po jego zadokowaniu.
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Zalety
budzenia (drzemka), Wyłącznik czasowy •
Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod mini, iPod z kolorowym 

wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod classic, iPod 
nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 
3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod touch, 
iPod touch 2. generacji

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena zakresu UKF

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/
wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka

Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Budzenie: Dobowe kasowanie budzika, Budzenie 

brzęczykiem, Budzenie radiem, Powtarzanie 

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1,5 W
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Magnes neodymowy

Możliwości połączeń
• Złącze MP3: 3,5 mm wejście stereo

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

144 x 144 x 62 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód stereo z wtykami 

3,5 mm, Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona 
instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Broszura 
gwarancyjna (cały świat)
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