
 

 

Philips
dokkolóegység iPod/
iPhone/iPad készülékekhez

Alumínium
Kettős dokkoló

DC390
Kezdődjön a nap

az iPod/iPhone/iPad készülékről szóló pezsdítő zenére!
Hallgassa és töltse egyszerre iPod/iPhone/iPad készülékét, és élvezze a telt, tiszta hangzást. A stílusos, 

alumíniumból készült asztali dokkolóegységgel egyszerre akár két készüléket is feltölthet. A 

dokkolóegység ébresztőóraként is működik, így kedvenc dalaival vagy a rádióval indíthatja a napot.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Kettős dokkolórendszer iPod/iPhone/iPad töltéséhez és lejátszásához
• Neodímium hangszóró-meghajtó a gazdag és tiszta hangzás érdekében
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• 10 W RMS kimeneti összteljesítmény

Egyszerű használat
• Dokkolja iPod/iPhone készülékét, akár tokban is
• Automatikus óraszinkronizálás iPod/iPhone/iPad dokkolásakor
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen iPod/iPhone/iPad zenére vagy egy rádióműsorra
• Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki



 Kíméletes ébresztő

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő 
hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. 
Az előre beállított hangerejű hagyományos 
ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy 
fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. 
Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól 
megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő 
jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a 
csöndestől az egészen magasig fokozatosan 
emelkedik, így biztos lehet abban, hogy 
kíméletes ébresztésben lesz része.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az 
MP3 összeköttetés különösen kényelmessé 
teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót 
a hangrendszerbe helyeznie.

Ébredjen iPod/iPhone/iPad/FM zenére
Ébredjen arra a zenére, amit a legjobban szeret. 
Válassza ki a kívánt rádióállomást vagy kedvenc 
dallamát iPod/ iPhone/iPad készülékéről, és 
színezze újra reggeleit. Az óra a kiválasztott 
dallamok lejátszását halkan kezdi, majd a 
megadott szintig fokozatosan növeli a 
hangerőt. Most az Ön kezében van a döntés, 
hogy hogyan ébred, és hogyan kezdi a napját. 
Minden reggel.

Automatikus óraszinkronizálás

Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a 
dokkolórendszer néhány másodperc alatt 
automatikusan összehangolja az órát az iPod/
iPhone/iPad készülékkel. E kényelmes 
szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség az 
idő kézi beállítására.

Hétköznapi/hétvégi ébresztés

Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás 
rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, 

melynek segítségével eltérő ébresztési 
időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a 
hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét 
is beállíthatja. Az ébresztési beállítások 
megegyező ébresztési időkkel szerkeszthetők 
egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja 
a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől 
péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran 
lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a 
kényelmes funkció megkíméli attól, hogy 
minden este más ébresztési időt kelljen 
beállítania.

iPod/iPhone dokkolása

Az ügyes tervezésű, rugós 
dokkolócsatlakozóhoz akadálytalanul, külön 
adapter nélkül rögzítheti iPhone vagy iPod 
készülékét. Ráadásul a legtöbb esetben ez 
akkor is lehetséges, ha nem veszi le a 
védőtokot – az iPod vagy iPhone dokkolása így 
igazán egyszerű. Ezzel valóban a lehető 
leggondtalanabb a zenehallgatás.
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iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod touch, 2. generációs iPod 

touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod 
touch, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod 
nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod 
nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod 
nano, 5. generációs iPod, iPod classic, mini iPod

Audiolejátszás
• Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és 

visszafelé, menü, fel és le, Következő és előző 
zeneszám, Lejátszás és szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Kényelem
• Ébresztők: Kettős ébresztési idő, Berregő riasztás, 

Rádiós ébresztés, Riasztás ismétlése (szundítás), 
Kíméletes ébresztő, Elalváskapcsoló, iPod 
ébresztés

• Óra: Digitális
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Töltőkészülék: iPad, iPhone, iPod

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, 

Dinamikus basszuskiemelés

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Hangszórók: Neodímium mágneses rendszer
• Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Csatlakoztathatóság
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Tápellátás
• Hálózati tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Tartalék elem: AAA (nem tartozék)

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, 

Garancialevél, Távvezérlő, 3,5 mm-es sztereó 
bemenet

Méretek
• Fődoboz mérete: 330 x 351 x 243 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 2
• Fő kartondoboz tömege: 5 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

321 x 170 x 232 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 2,4 kg
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

263 x 114 x 165 mm
• Tömeg: 1,4 kg
•
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