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staţie de andocare pentru 
iPod/iPhone/iPad
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Staţie de andocare dublă

DC390
Treziţi-vă

pe muzica excelentă de pe iPod/iPhone/iPad
Utilizaţi şi încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad şi beneficiaţi de sunet clar şi bogat. Această staţie de 

andocare desktop din aluminiu şic poate încărca până la două dispozitive simultan. Acesta funcţionează, 

de asemenea, ca un ceas cu alarmă, ajutându-vă să vă treziţi cu melodiile preferate de la radio.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Sistem de andocare dublu pentru încărcarea și utilizarea dispozitivului iPod/iPhone/iPad
• Driver difuzor din neodim pentru sunet bogat și clar
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Putere totală de ieșire 10 W RMS

Ușor de utilizat
• Andocaţi-vă iPod-ul/iPhone-ul, chiar și în carcasă
• Sincronizare automată a ceasului cu iPod/iPhone/iPad când este andocat
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu muzica de pe iPod/iPhone/iPad sau cu melodiile de la radio
• Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă
• Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută

Design care se potrivește interiorului
• Carcasă de aluminiu cu design de calitate



 Alarmă progresivă

Începeţi ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care 
dispune de un volum progresiv. Sunetul 
alarmelor normale cu volum presetat este fie 
prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea 
zgomotos, încât vă treziţi prea brusc. Aveţi 
posibilitatea să vă treziţi cu o melodie 
preferată, un post de radio sau alarma buzzer. 
Volumul alarmei pentru trezire blândă crește 
treptat de la un nivel fin până la unul destul de 
ridicat, pentru a vă trezi ușor.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite 
redarea directă a materialelor MP3 de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
legătura MP3 este de asemenea extrem de 
comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Treziţi-vă cu iPod/iPhone/iPad/FM
Treziţi-vă cu muzica preferată. Selectaţi postul 
de radio preferat sau melodii reconfortante de 
pe dispozitivul iPod/ iPhone/iPad și faceţi 
diferenţa dimineţilor dvs. Ceasul începe să 
redea selecţia dvs. la volum mic, cu creșteri 
treptate de volum, până când ajunge la nivelul 
volumului dorit. Acum puteţi controla modul 
în care vă treziţi și puteţi începe cu bine ziua de 
fiecare dată.

Sincronizare automată a ceasului

Când conectaţi dispozitivul, acest sistem de 
andocare va sincroniza întotdeauna ceasul cu 
dispozitivul iPod/iPhone/iPad în câteva 
secunde. Cu această funcţie comodă, nu 
trebuie să setaţi ora manual.

Alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend

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 iPod-ul/iPhone-ul

Portul de andocare cu arc proiectat inteligent 
se adaptează fără efort la orice iPod sau 
iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, 
funcţionează chiar și cu cele mai protectoare 
carcase – este suficient să andocaţi iPod-ul sau 
iPhone-ul așa cum este. Acum puteţi să vă 
bucuraţi cu adevărat de muzică, fără bătăi de 
cap.
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Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

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

generaţie, iPod touch a 3-a generaţie, iPod touch a 
4-a generaţie, iPod nano prima generaţie, iPod 
nano a 2-a generaţie, iPod nano a 3-a generaţie, 
iPod nano a 4-a generaţie, iPod nano a 5-a 
generaţie, iPod nano a 6-a generaţie, iPod a 5-a 
generaţie, iPod clasic, iPod mini

Redare audio
• Andocare moduri de redare: repede înainte și 

înapoi, meniu, sus și jos, melodia următoare și 
anterioară, redare și pauză

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

automată

Confort
• Alarme: Oră de alarmă dublă, Alarmă buzzer, 

Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze), Gentle 
Wake, Timer Sleep, Alarmă iPod

• Ceas: Digital
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Dispozitiv de încărcare: iPad, iPhone, iPod

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Caracteristici superioare sunet: Digital Sound 

Control, Dynamic Bass Boost

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2
• Drivere boxe: Sistem cu magnet din neodim
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Conectivitate
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Baterie de siguranţă: AAA (neincluse)

Accesorii
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Certificat de 

garanţie, Telecomandă, Cablu intrare stereo de 3,5 
mm

Dimensiuni
• Dimensiuni Master carton: 330 x 351 x 243 mm
• Cantitate bax: 2
• Greutate bax: 5 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

321 x 170 x 232 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

263 x 114 x 165 mm
• Greutate: 1,4 kg
•
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