
 

 

Philips
Radio cu ceas pentru 
iPhone/ iPod

DC220
Treziţi-vă în acordurile muzicii 

de pe iPhone/ iPod
Începeţi-vă ziua cu radioul cu ceas Philips DC220 pentru iPhone/ iPod care vă redă melodiile 
preferate cu un sunet excelent. Are setări diferite ale alarmei pentru zilele lucrătoare şi pentru 
zilele de weekend, plus radio FM şi MP3 Link pentru mai multe opţiuni muzicale.

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu muzica de pe iPhone/iPod sau cu melodiile de la radio
• Alarmă dublă cu setări pentru zilele săptămânii și zilele de weekend
• Apel de trezire delicat cu un volum progresiv al alarmei

Savuraţi muzica din diverse surse
• Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. iPhone/iPod
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Sunet clar și fidel
• Putere totală de ieșire 5W RMS
• Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund

Ușor de utilizat
• Andocaţi orice iPhone/ iPod, chiar și în carcasa lui



 Alarmă dublă

Conceput special pentru stilul de viaţă din prezent, 
acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care 
vă permite să setaţi ore diferite de alarmă pentru zile 
lucrătoare și weekend sau chiar modifica setările 
alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi 
personalizate pentru aceleași ore de alarmă pe 
parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. 
Sau puteţi seta alarma pentru a vă trezi devreme în 
zilele lucrătoare, de luni până vineri, și pentru a lenevi 
în pat sâmbăta și duminica. Indiferent de varianta 
aleasă, datorită acestor funcţii confortabile nu mai 
trebuie să vă bateţi capul cu diferite ore de alarme în 
fiecare seară.

Andocaţi un iPhone/ iPod în carcasa lui

Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se 
adaptează fără efort la orice iPhone sau iPod, fără 
adaptori speciali. În plus, funcţionează chiar și cu cele 
mai protectoare carcase – este suficient să andocaţi 
iPhone sau iPod așa cum este. Acum puteţi să vă 
bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de muzică.
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Repere
• Tip ecran: LCD •
Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod tactil, iPod tactil a 2-a 

generaţie, iPod tactil a 3-a generaţie, iPod clasic, 
iPod nano a 3-a generaţie, iPod nano a 4-a 
generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, iPod a 5-a 
generaţie, iPod cu afișaj color, iPod nano, iPod mini, 
iPod nano prima generaţie, iPod nano a 2-a 
generaţie

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, 

Încărcare iPod, Repede înainte și înapoi, Melodia 
următoare și anterioară, Redare și Pauză

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM

Confort
• Ceas/Versiune: Digital
• Alarme: Oră de alarmă dublă, Alarmă buzzer, 

Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze)
• Confort utilizator: Cronometru oprire
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 2,5 W
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate
• Legătură MP3: Da, mufă de 3,5 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiuni
• Dimensiuni Master carton: 566 x 165 x 261 mm
• Cantitate bax: 4
• Greutate bax: 4,9 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

255 x 153 x 139 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,15 kg
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

216,9 x 105 x 139,4 mm
• Greutate: 0,89 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu intrare stereo de 3,5 mm, 

Adaptor CA/CC, Ghid de utilizare rapidă, Manual 
de utilizare, Certificat de garanţie
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