
 

 

Philips
Radiobudzik do urządzeń 
iPod/iPhone

DC220
Zacznij dzień jak lubisz!

Niech budzi Cię ulubiona muzyka z urządzenia iPhone lub iPod
Rozpocznij dzień z radiobudzikiem firmy Philips z możliwością podłączenia telefonu iPhone i 

odtwarzacza iPod, słuchając swojej ulubionej muzyki o doskonałej jakości dźwięku. Urządzenie 

wyposażone jest w funkcję ustawienia budzika na dni powszednie i weekend, radio FM oraz złącze MP3.

Zacznij dzień, jak lubisz
• Budzenie przy muzyce z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub dźwiękach z radia
• Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia
• Delikatny budzik z narastającym dźwiękiem

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Bogaty i czysty dźwięk
• Całkowita moc wyjściowa 5 W RMS
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Łatwa obsługa
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale



 Alarm codzienny/weekendowy

Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o 
aktywnych użytkownikach prowadzących 
nowoczesny tryb życia, został wyposażony w 
podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne godziny 
budzenia na dni powszednie i weekendy lub dwie 
różne godziny budzenia dla dwóch osób. Można 
ustawić taką samą godzinę budzenia na każdy dzień, 
od poniedziałku do piątku, lub oddzielnie – inną 
godzinę na dni powszednie, gdy musisz codziennie 
rano wstać do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz 
dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek wybierzesz, 
nie musisz już ustawiać budzika codziennie 
wieczorem.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w 
futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z 
mechanizmem sprężynowym pozwala na 
bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu 
urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania 
dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest 
podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale 
ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.
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Zalety
• Sprzęt nagłaśniający: stereo •
Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod 

nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 
3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. 
generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod 
touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod z kolorowym 
wyświetlaczem, iPod 5. generacji

Odtwarzanie dźwięku
• Tryby odtwarzania urządzeń podłączonych do 

podstawki dokującej: szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, następny/poprzedni utwór, 
odtwarzanie/wstrzymanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe

Udogodnienia
• Budzenie: budzenie brzęczykiem, budzenie radiem, 

powtarzanie budzenia (drzemka), podwójny alarm
• Kolor podświetlenia: biały
• Zegar: Cyfrowy, wyłącznik czasowy
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Ładowarka: iPhone, iPod

Dźwięk

• Regulator głośności: w górę/dół
• Moc wyjściowa: 2 x 2,5 W

Głośniki
• Liczba wbudowanych głośników: 2

Możliwości połączeń
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Rodzaj zasilania: Wejście AC

Wymiary
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

566 x 165 x 261 mm
• Waga brutto: 1,15 kg
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4
• Waga kartonu zbiorczego: 4,9 kg
• Szerokość opakowania: 255 mm
• Wysokość opakowania: 153 mm
• Głębokość opakowania: 139 mm
• Waga: 0,89 kg
• Głębokość jednostki centralnej: 139,4 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 105 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 216,9 mm

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Przewód stereo z wtykami 

3,5 mm, Zasilacz sieciowy stabilizowany
• Inne: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja 

obsługi
• Gwarancja: Karta gwarancyjna
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