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DC199
Dokk og spill den digitale 

musikken høyt
Sett musikken fri og nyt den i suveren lydgjengivelse sammen med venner. Bare sett 
iPoden i den elegante og kompakte dokkingstasjonen DC199 – som gir dynamisk lyd og 
viktige funksjoner slik at du kan nyte musikken akkurat slik du liker det.

Spill av innholdet på iPoden høyt hjemme
• Spill av og lad iPoden
• Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
• Digital innstilling for forhåndsinnstilling av radiostasjoner

En rikere lydopplevelse
• 2.1-system med en innebygd subwoofer
• 4" woofere som gir forbedret bass og utvidet lydspekter
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Lett å bruke
• Vekkeklokke og Sleep Timer
• Én fjernkontroll for systemet og iPoden
 



 USB Direct-musikk i MP3- og WMA-
format

Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips 
Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte 
fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene 
med familie og venner.

2.1 med innebygd woofer
2.1-system med en innebygd subwoofer

4" woofere

4" woofere som gir forbedret bass og utvidet 
lydspekter

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken 
også når du senker volumet.
DC199/12

Høydepunkter
Verdensomfattende garantihefte
•

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert
• Aux-inngang: Linjeinngang, 3,5 mm

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

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

pause, Neste og forrige spor, Hurtig forover og 
bakover

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

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

• Skjermtype: LCD
• Bakbelysning

• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Fjernkontroll: Flerfunksjonell

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
• Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 3
• Høyttalertyper: Integrert subwoofer
• Basshøyttalertype: Aktiv
• Neodymmagnetsystem

Strøm
• Lysnett

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 160 x 171 x 257,7 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

80 x 90 x 80 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Nettledning, 

Bruksanvisning, Garantisertifikat, 
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