
 

 

„Philips“
Laikrodis-radijas, skirtas 
„iPod“/„iPhone“

DC220
Pradėkite dieną savaip!

Pabuskite girdėdami melodijas iš „iPhone“ ar „iPod“ įrenginio
Pradėkite dieną su „Philips“ laikrodžiu-radiju, pritaikytu „iPhone“ ar „iPod“ įrenginiams, kuris puikiai 

leidžia jūsų mėgstamas melodijas. Jame įdiegtos skirtingos žadinimo nuostatos darbo ir išeiginėms 

dienoms, taip pat įrengti FM radijas ir MP3 sąsaja, kurie suteikia daugiau galimybių pasirinkti norimą 

muziką.

Pradėkite dieną savaip
• Atsibuskite pažadinti savo „iPod“ / „iPhone“ muzikos arba radijo melodijų
• Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui
• Malonus ausiai žadintuvo skambutis, kuris nuolatos garsėja

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Sodrus ir aiškus garsas
• 5 W RMS bendra išvesties galia
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Paprasta naudoti
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle



 Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvas

Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis 
laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo funkciją, kuri 
leidžia nustatyti skirtingus žadinimo laikus darbo 
dienoms ir savaitgaliams arba net keisti žadintuvo 
nustatymus poroms. Žadintuve gali būti nustatytas 
vienodas žadinimo laikas visai savaitei nuo 
pirmadienio iki sekmadienio. Arba galite nustatyti 
žadintuvą įsijungti anksti darbo dienomis nuo 
pirmadienio iki penktadienio ir leisti sau patinginiauti 
šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką 
pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo 
gaišaties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną vakarą.

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai 
suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, 
nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net 
kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai 
prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite 
mėgautis muzika be jokių trikdžių.
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Ypatybės
• Garso sistema: stereo
„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Classic“, „iPod mini”, „iPod 

nano“, „iPod nano” (1-oji karta), „iPod nano” (2-oji 
karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod nano” (4-oji 
karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod Touch“, 
„iPod touch” (2-oji karta), „iPod touch” (2-oji 
karta) 8/16/32GB, „iPod“ su spalvotu ekranu, 
„iPod” (5-oji karta)

Garso atkūrimas
• Prijungimo atkūrimo režimai: greitai pirmyn ir atgal, 

kitas / ankstesnis takelis, groti ir sustabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas

Patogumas
• Žadintuvai: žadintuvas su signalu, radijo žadintuvas, 

kartoti signalą (snausti), dvigubas signalas
• Fono spalva: balta
• Laikrodis: Skaitmeninis, išsijungimo laikmatis
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Įkrovimo prietaisai: „iPhone”, „iPod“

Garsas

• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Išvesties galia: 2 x 2,5 W

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2

Prijungimo galimybė
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• Maitinimo tipas: AC įvestis

Matmenys
• Pagrindinės dėžės matmenys: 566 x 165 x 261 mm
• Bendras svoris: 1,15 kg
• Dėžučių kiekis: 4
• Dėžutės svoris: 4,9 kg
• Pakuotės plotis: 255 mm
• Pakuotės aukštis: 153 mm
• Pakuotės gylis: 139 mm
• Svoris: 0,89 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 139,4 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 105 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 216,9 mm

Priedai
• Laidai / jungtys: 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, 

Kintamosios-nuolatinės srovės adapteris
• Kita: Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas
• Garantija: Garantijos lapas
•
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