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Dokovací zábavný systém

DC190
Zobuďte sa na svoje obľúbené melódie

z prehrávača iPod a rádia
Nechajte sa zobudiť melódiami zo svojho prehrávača iPod prostredníctvom tohto dokovacieho 

zábavného systému Philips DC190. Je vybavený funkciou dvoch budíkov. Štýlový systém s lesklým 

zrkadlovým povrchom vám prostredníctvom pripojenia MP3 Link tiež umožní začať deň hudbou z iných 

prenosných zariadení.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod

Začnite deň po svojom
• Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
• Zobuďte sa na hudbu z iPodu alebo melódie z rádia

Bohatý a čistý zvuk
• Celkový výstupný výkon 3 W RMS
• Neodýmiové vodiče reproduktorov dodávajú čistý vyvážený zvuk



 3 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 3 W 
RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú 
kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie 
zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu 
prenášaného zo zvukového zosilňovača do 
reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo 
elektrického výkonu privedeného do reproduktora a 
jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím 
je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon 
reproduktor dosahuje.

Budík na pracovné dni a víkend

Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný 
životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, 
ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia 
pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať 
nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je 
možné prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý 
týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete 
nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do 
piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedieľ. Nech 
si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria 
starosti s nastavovaním rozličných časov budenia 
každú noc.

Digitálne ladenie s prednastavením
Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete 
predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej 
frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových 
staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý 
prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste 
museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne 
sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s 
prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na 
zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa 
náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. 
Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej 
hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka 
jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne 
nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Funkcia MP3 Link
MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 
súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem 
toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.

Neodýmiové budiče reproduktorov
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho 
magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej 
cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistá 
vyvážená kvalita zvuku.

Zobuďte sa na hudbu z iPodu alebo rádia
Zobuďte sa na hudbu z iPodu alebo melódie z rádia

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania zariadenia iPod! Dok umožňuje 
pripojenie zariadenia iPod priamo k dokovaciemu 
zábavnému systému, takže môžete počúvať svoju 
obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše 
počas prehrávania sa iPod nabíja, takže môžete 
počúvať hudbu bez obáv, že sa vybije jeho batéria. 
Keď je iPod v doku, dokovací zábavný systém ho 
automaticky nabije.
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Technické údaje
Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod mini, iPod s farebným 

displejom, iPod 5. generácie, iPod classic, iPod nano 
1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 
3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod touch, 
iPod touch 2. generácie, iPod nano 5. generácie, 
iPod nano 6. generácie, iPod touch 4. generácie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, 

Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca 
skladba

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, 

Budík - alarm, Rádiobudík, Opakovaný budík 
(zdriemnutie), Časovač vypnutia

Zvuk
• Zvukový systém: Stereofónny
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 1,5 W
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Neodýmiový magnetový systém

Pripojiteľnosť
• MP3-Link: 3,5 mm stereofónny vstup

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

144 x 144 x 62 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Kábel pre 3,5 mm stereo 

vstup, Adaptér AC/DC, Rýchla užívateľská 
príručka, Manuál používateľa, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou
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