
 

 

Philips
Dokovací zábavný systém

DC199B
Položte na základňu a prehrajte 

svoju digitálnu hudbu nahlas
Osloboďte svoju hudbu a vychutnajte si jej vynikajúci zvuk s priateľmi. Iba položte svoj 
iPod na elegantnú a kompaktnú základňu DC199B - dodáva dynamický zvuk a základné 
funkčnosti, ktoré vám umožnia vychutnať si hudbu spôsobom, ktorý máte radi.

Prehrávajte doma nahlas obsah svojho prehrávača iPod
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
• Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
• Digitálne ladenie pre predvoľby staníc

Obohaťte váš zvukový zážitok
• Systém 2.1 so vstavaným subwooferom
• 4" woofer reproduktory pre zlepšené a rozšírené zvukové spektrum basov
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Jednoduché používanie
• Časovač vypnutia a zapnutia
• Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod



 USB Direct pre prehrávanie hudby vo 
formáte MP3/WMA
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na 
vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa 
prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete 
podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a 
s priateľmi.

2.1 so vstavaným subwooferom
Systém 2.1 so vstavaným subwooferom

4" woofer reproduktory
4" woofer reproduktory pre zlepšené a rozšírené 
zvukové spektrum basov

Dynamické zvýraznenie basov
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
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Hlavné prvky
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný
Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3. generácie, iPod 5. generácie, iPod s farebným 
displejom, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod 
nano 2. generácie

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Vstup Aux: Vstup, 3,5 mm

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia 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, Rýchlo dopredu a dozadu

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

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

• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 3
• Typy reproduktorov: Integrovaný subwoofer
• Typ subwoofera: Aktívny
• Neodýmiový magnetový systém

Príkon
• Napájanie zo siete: áno

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

160 x 171 x 257,7 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

80 x 90 x 80 mm

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 

Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál 
používateľa, Potvrdenie záruky, Záručný list pre 
celosvetovú záruku
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