
 

 

Philips
Докинг система за 
забавления

DC199B
Свържете и пуснете силно 

цифровата си музика
Освободете музиката и се радвайте на превъзходното й звучене с приятелите си. Само 

свържете своя iPod към елегантната и компактна DC199B - тя ще ви предостави динамичен звук 

и важни функции, които ще ви позволят да се насладите на музиката точно както обичате.

Слушайте силно съдържанието на вашия iPod у дома си
• Възпроизвеждане и зареждане на iPod
• Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
• Цифрова настройка за настроени станции

Обогатете своето звуково изживяване
• Система 2.1 с вграден събуфър
• Басови високоговорители 4" за подобрени баси и обогатен звуков спектър
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Лесна употреба
• Таймер за събуждане и заспиване
• Едно дистанционно управление за системата и за iPod



 USB Direct за MP3/WMA музика
Просто включете вашето устройство към USB 
порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата 
музика ще бъде възпроизведена направо от 
устройството. Сега можете да споделяте 
любимите си моменти със семейство и приятели.

2.1 с вграден събуфър
Система 2.1 с вграден събуфър

Басови високоговорители 4"
Басови високоговорители 4" за подобрени баси и 
обогатен звуков спектър

Цифрово усилване на басите
Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава съдържанието на баси в музиката в 
целия диапазон на сила на звука - от слабо до 
силно - с натискането на един бутон! Най-
ниските басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това може да се включи 
динамично усилване на басите за усилване на 
нивата на басите, така че да се наслаждавате на 
еднакъв звук дори когато сте намалили силата на 
звука.
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Акценти
• Дистанционно управление: 
Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3-то поколение, iPod 5-то поколение, iPod с 
цветен дисплей, iPod mini, iPod nano 1-во 
поколение, iPod nano 2-ро поколение

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Допълнителен вход (AUX): Линеен вход, 3,5 мм

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPod, "Изпълнение" и "Пауза", 
Следваща и предишна мелодия, Бързо 
пренавиване напред и назад

Удобство
• Часовник/версия: Цифров
• Аларми: 24-часово нулиране на будилника, 
Аларма със зумер, Радиобудилник, Повторение 
на сигнала на будилника (дрямка), Таймер за 
заспиване

• Тип на дисплея: LCD
• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: бял

Многофункционално

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите

• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 3
• Типове високоговорители: Вграден събуфър
• Тип на събуфъра: Активен
• Система с неодимови магнити

Мощност
• Мрежово захранване: ДА

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

160 x 171 x 257,7 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 80 x 90 x 80 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Дистанционно 
управление, Захранващ кабел, Ръководство за 
потребителя, Гаранционен сертификат, 
Листовка с гаранция за цял свят

•
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