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DC200
Probouzejte se hudbou ze zařízení iPod

s připojením USB Direct
Začněte den příjemně s melodiemi iPod v přístroji Philips DC200. Skvělý výběr hudby 
dále rozšiřuje přehrávání USB Direct a rádio. Zesilující intenzita budíku pro jemné 
probuzení.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávání a nabíjení zařízení iPod
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• Digitální ladění předvoleb stanic VKV
• Připojení vstupu Aux pro přenosný hudební přehrávač MP3

Zážitek z bohatého a čistého zvuku
• Celkový výstupní výkon 5 W RMS
• Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy

Začněte den podle sebe
• Jemné buzení se sílící hlasitostí
• Přednastavená relaxační hudba vás pokojně uspí
 



 USB Direct pro přehrávání formátů 
MP3/WMA

S režimem USB Direct můžete jednoduše vybrat 
hudbu na paměťovém disku USB a přehrát veškerý 
obsah. Jediné, co je třeba provést, je zapojit 
paměťový disk USB a nechat přehrát hudbu nebo 
exportovat obsah ze zařízení.

Přednastavená relaxační hudba

Odpočívejte nebo usínejte za zvuků klidné hudby. Na 
radiobudíku Philips je přednastavena řada 
relaxačních skladeb. Vyberte si ze zvuků deště, vln 
oceánu, lázeňské hudby apod., abyste si užili pohody 
a relaxace.

Připojení vstupu Aux

není k dispozici
DC200/12

Přednosti
• Výstupní výkon (RMS): < 5 W •
Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3. generace, iPod 5. generace, iPod s barevným 
displejem, iPod nano, iPod mini

Přehrávání zvuku
• Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/

další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, 
Náhodně, Funkce stop

• Kompresní formát: MP3, WMA

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa VKV

Pohodlí
• Hodiny/verze: Digitální
• Budíky: Probouzejte se za zvuků přírody, 24 

hodinový cyklus, Dvojité buzení, Signál budíku, 
Buzení rádiem, Opakované buzení (funkce snooze), 
Časovač

• Časovač: Zvuky přírody, Relaxační hudba
• Typ displeje: LCD
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Bílý

Zvuk

• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení
• USB: Port USB
• Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Ano
• Typ adaptéru: (100 - 240 V, 50/60 Hz)

Rozměry
• Rozměry master kartonu: 227 x 230 x 330 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 4
• Hmotnost velkoobchodního balení: 4,85 kg
• Typ balení: D-box
• Rozměry balení (Š x V x H): 315 x 109 x 107 mm
• Hmotnost včetně balení: 1,15 kg
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 216 x 80 x 79 mm
• Hmotnost výrobku: 0,9 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stereofonní linkový kabel 

3,5 mm, Napájecí adaptér stř./stejnosm., Stručný 
uživatelský návod, Uživatelský manuál
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