
 

 

Philips
Szórakoztatórendszer 
dokkolóegységgel

USB Direct
FM digitális hangolóegység

DC200
Ébredjen iPod zenére

USB Direct lejátszással
Induljon kellemesen a napja iPod zenével a Philips DC200 dokkoló szórakoztató 
rendszernek köszönhetően. Elképesztően gazdag zeneválaszték USB Direct lejátszással és 
FM digitális rádióval. A kíméletes ébresztő fokozatosan növekvő hangerővel ébreszti.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Lejátszás iPodról és töltés
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• FM digitális hangolás az előreprogramozott adókra
• Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz

Tiszta és részletgazdag hangzás
• 5 W kimeneti RMS összteljesítmény
• A Bass Reflex rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Kíméletes ébresztés fokozatosan emelkedő hangerővel
• Az előre feltöltött nyugtató zene mellett könnyű elaludni



 USB Direct – MP3/WMA
Az USB Direct módban egyszerűen ki kell választania 
a zenét az USB-eszközön, és lejátszania a teljes 
tartalmat. Mindössze csatlakoztatnia kell az USB-
eszközt ahhoz, hogy az azon tárolt zenét lejátssza, 
vagy a tartalmát exportálja.

Előre feltöltött nyugtató zene
Pihenjen, vagy merüljön állomba a nyugtató hangok 
mellett. A Philips órás rádió több beépített nyugtató 
zenével van ellátva. Önnek csupán választania kell, 
hogy az esőcseppek, az óceán hullámai, és más 
nyugtató zenék közül, hogy pihenése közben 
melyiket kívánja hallgatni.

Aux-in csatlakozás
Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-
zenelejátszóhoz
DC200/12

Fénypontok
Felhasználói kézikönyv
•

iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: iPod touch, iPod classic, 3. generációs 

iPod nano, 5. generációs iPod, iPod színes 
kijelzővel, nano iPod, mini iPod

Hanglejátszás
• Közvetlen USB-módok: Lejátszás/Szünet, Előző/

Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, 
Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

• Tömörítési formátum: MP3, WMA

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás: Van
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna

Kényelem
• Óra/Verzió: Digitális
• Ébresztők: Ébredés természetes hangra, Ébresztés 

24 órás visszaállítása, Kettős ébresztési idő, 
Berregő riasztás, Rádiós ébresztés, Riasztás 
ismétlése (szundítás), Elalváskapcsoló

• Elalváskapcsoló: Természetes hang, Nyugtató zene
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérvilágítás: Van
• Háttérfény színe: Fehér

Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): 5 W

• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság
• USB: USB-gazdaport
• Aux be: Bemenő vonal, 3,5 mm
• DC bemenet: 9 V

Kapcsoló
• Tápellátás
• Adapter típusa: 100–240 V; 50/60Hz

Méretek
• Fődoboz mérete: 227 x 230 x 330 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 4
• Fő kartondoboz tömege: 4,85 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

315 x 109 x 107 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 1,15 kg
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

216 x 80 x 79 mm
• Termék tömege: 0,9 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 3,5 mm-es sztereó bemenet, 
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