
 

 

Philips
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง

DC350
ระบบเพลงสำหรับผู้บริหาร

เชื่อมต่อ ซิงค์ และเล่น
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง DC350 ของ Philips เล่นเพลงได้จาก iPhone/iPod และวิทยุ 
คุณสมบัติการเชื่อมต่อ iPhone/iPod เพื่อซิงค์เพลง ปฏิทิน และสิ่งที่ต้องทำจาก PC ตัวรับสัญญาณ 
Bluetooth® ทำให้ใช้สายได้แบบแฮนด์ฟรี หรือเพลิดเพลินกับเสียงเพลงแบบสตรีมมิ่ง

เพื่อสุนทรียภาพ
• เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย
• iPhone, iPod, วิทยุ และ MP3-link
• - โทรศัพท์มือถือที่รองรับ Bluetooth®
• ลำโพงในตัวคุณภาพสูงให้พลังเสียงเต็มอิ่ม คมชัดสดใส

สำหรับธุรกิจ
• ซิงค์ปฏิทิน และผู้ติดต่อ iPhone/iPod อัตโนมัติจาก PC ผ่าน USB
• Bluetooth สำหรับการโทรแบบแฮนด์ฟรี
• ชาร์จ iPhone และ iPod ของคุณ
• เวลาปลุกแบบ Dual
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ไฮไลต์

* ต้องมี iPhone เพื่อใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ที่มีลำโพง
• สัญญาณเตือน: เวลาปลุกแบบ Dual, รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน
•

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• ใช้ร่วมกันได้: iPhone, iPhone 3G

ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• ใช้ร่วมกันได้: iPod, iPod mini, iPod พร้อมจอสี, iPod 

5th Generation, iPod classic, iPod nano 1st 
Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 
3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod 
touch, iPod touch 2nd Generation

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM

การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, 

การชาร์จ iPod, เล่นและหยุดชั่วคราว, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
กรอเดินหน้าอย่างเร็วและกรอถอยหลัง

การเชื่อมต่อ
• Bluetooth: ใช่
• Bluetooth Profile: แฮนด์ฟรี, ชุดหูฟัง, A2DP, 

AVRCP
• ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. 

หรือ 30 ฟุต
• เวอร์ชัน Bluetooth: 2.0+EDR
• MP3-Link: ใช่ แจ็ค 3.5 มม.

สะดวกสบาย
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล

นาฬิกาปลุกวิทยุ, ปลุกซ้ำ (snooze), รีเซ็ตเวลาปลุก 
24 ชม., เสียงปลุก Buzzer

• ประเภทจอภาพ: LCD
• แสงพื้นหลัง: ใช่
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• ความสะดวกสำหรับผู้ใช้: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• รีโมทคอนโทรล: อเนกประสงค์

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 2 x 3W
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2
• ระบบ Neodynium magnet: ใช่

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟหลัก
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

173 x 184 x 144 มม.
• น้ำหนัก: 1.37 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

213 x 221 x 192 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 1.65 กก.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายเคเบิล USB, 

สายช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม., สายไฟ AC, 
วันที่ออก 2011-05-24
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