
 

 

Philips
dockningssystem för 
underhållning

DC190
Vakna till din favoritmusik

från iPod och radio
Vakna till iPod-musik med Philips Docking Entertainment System DC190. Det eleganta 
systemet med spegelfinish har två larm och du kan också börja dagen med musik från dina 
andra bärbara enheter via MP3 Link.

Lyssna på musik från olika källor
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Spela upp och ladda din iPod samtidigt

Starta dagen som du vill
• Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Vakna till iPod-musik eller radio

Fylligt och klart ljud
• Total uteffekt på 3 W RMS
• Neodymium-högtalarelementen ger rent, balanserat ljud



 3 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 3 W RMS. 
RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur 
medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, 
eller snarare den elektriska energi som överförs från 
en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. 
Mängden elektrisk energi som levereras till 
högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt 
som genereras. Ju högre wattal, desto bättre 
ljudeffekt från högtalaren.

Veckodags-/veckoslutsalarm

Den här klockradion har designats med dagens 
moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel 
larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika 
larmtider för veckodagar och helger eller ha olika 
larminställningar för olika personer. 
Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha 
samma inställningar för en hel vecka. Du kan också 
ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och 
på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du 
väljer gör den här funktionen att du slipper besväret 
att strula med olika larmtider varje natt.

Digital mottagare med förinställningar
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som 
snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så 
sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan 
du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att 
manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Behaglig uppvakningsfunktion

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en 
gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor 
med inställd volym har antingen för lågt ljud för att 
väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar 
alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, 
radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga 
uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från 
svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

MP3 Link
MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning 
av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också 
mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta 
din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Neodymhögtalarelement
Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, ger bättre basrespons och en ren, 
balanserad ljudkvalitet.

Vakna till iPod eller radio
Vakna till iPod-musik eller radio

Spela upp och ladda din iPod

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar 
din iPod. Med dockan kan du ansluta din iPod direkt 
till dockningssystemet för underhållning så att du kan 
lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den 
laddar också din iPod under uppspelningen så att du 
kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att 
batteriet till din iPod ska ta slut. Dockningssystemet 
för underhållning laddar din iPod när den är dockad.
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Specifikationer
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Mini, iPod med färgdisplay, 

iPod, 5:e generationen, iPod Classic, iPod nano, 1: 
generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod 
nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e 
generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a 
generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod 
nano, 6:e generationen, iPod touch, 4:e 
generationen

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, 

Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår

Bekvämlighet
• Klocka/version: Digital
• Larm: 24-timmars larmåterställning, Larmsignal, 

Radiolarm/radioväckning, Repeterande larm 
(insomningsfunktion), Insomningsfunktion

Ljud
• Ljudsystem: Stereo
• Uteffekt (RMS): 2 x 1,5 W
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Magnetsystem i neodym

Anslutningar
• MP3-Link: 3,5 mm stereoingång

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 144 x 144 x 62 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 3,5 mm 

stereoanslutningskabel, Nätadapter, Snabbguide, 
Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen
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