
 

 

Philips
Dokovací zábavný systém

DC350
Hudobný systém pre top manažérov

zapojte, zosynchronizujte a prehrajte
Dokovací zábavný systém Philips DV350 prehráva hudbu zo zariadenia iPhone/iPod a z rádia. Prináša 

samostatný dok určený pre iPhone/iPod na sychronizáciu hudby, kalendára a zoznamu úloh z počítača. 

Prijímač Bluetooth® prináša bezdotykové mobilné telefonovanie alebo vysielanie hudby.

Pre potešenie
• Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• – iPhone, iPod, rádio a MP3-link
• – mobilný telefón s prijímačom Bluetooth®
• Prvotriedne vstavané reproduktory pre bohatý a čistý zvuk

Pre obchod a podnikanie
• Automatická synchronizácia kalendára a kontaktov z počítača cez rozhranie USB
• Bluetooth® pre bezdotykové telefonovanie
• Nabíjajte iPhone a iPod
• Duálny čas budenia



 Automatická synchronizácia s 
kalendárom v zariadení iPhone/iPod
Automatická synchronizácia kalendára a kontaktov z 
počítača cez rozhranie USB

Bluetooth pre bezdotykové 
telefonovanie
Bluetooth® pre bezdotykové telefonovanie
DC350/12

Hlavné prvky

* Na využívanie vlastností slúchadla je potrebný iPhone
znovu nastavenie budíka, Budík - siréna •
Kompatibilné s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod s farebným 

displejom, iPod 5. generácie, iPod classic, iPod nano 
1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 
3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod touch, 
iPod touch 2. generácie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM
• Predvolené stanice: 20
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• Anténa: FM anténa

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia 

iPhone, Nabíjanie iPod, Prehrať a pozastaviť, Ďalšia 
a predchádzajúca skladba, Rýchlo dopredu a 
dozadu

Pripojiteľnosť
• Bluetooth
• Profily Bluetooth: Bez použitia rúk, Slúchadlá, 

A2DP, AVRCP
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
• Verzia rozhrania Bluetooth: 2.0 + EDR
• MP3-Link: Áno, 3,5 mm konektor

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Budíky: Duálny čas budenia, Rádiobudík, 

Opakovaný budík (zdriemnutie), 24-hodinové 

• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela
• Pohodlie používateľa: Časovač vypnutia
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 3 W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Neodýmiový magnetový systém

Príkon
• Napájanie zo siete: áno
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

173 x 184 x 144 mm
• Hmotnosť: 1 37 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 213 x 221 x 192 mm
• Váha vrátane balenia: 1,65 kg

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: USB kábel, Kábel pre 3,5 

mm stereo vstup, Napájací kábel striedavého 
prúdu (AC), Diaľkové ovládanie, Manuál 
používateľa, Potvrdenie záruky
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