
 

 

Philips
dockingsysteem voor iPod/
iPhone

Aluminium

DC290
Pluk de dag

met de beste muziek op uw iPhone/iPod
Heerlijk ontwaken met de mooiste muziek of meteen op de hoogte met het radionieuws met het 
Philips-dockingsysteem voor iPhone/iPod. Het kristalheldere geluid geeft elke dag een sprankelend 
begin en de stijlvolle aluminium behuizing voegt een vleugje stijl toe aan elke slaapkamer.

Rijk en helder geluid
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• Totaal vermogen van 10 W RMS
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Begin de dag op uw manier
• Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl
• Wakker worden met de muziek op uw iPod of iPhone, of een radiozender
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Ontwerp dat past in uw interieur
• Aluminium behuizing



 Wekfunctie voor weekdagen en het 
weekend

Deze moderne klokradio heeft een dubbele 
alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden 
kunt instellen voor weekdagen en het weekend 
of zelfs verschillende wektijden voor u en uw 
partner. De wektijden kunt u naar wens 
instellen: dezelfde wektijden voor de hele 
week van maandag tot en met zondag of een 
vroege wektijd voor de weekdagen van 
maandag tot en met vrijdag en een lekker late 
wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook 
kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet 
langer elke avond een andere wektijd in te 
stellen.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u 
uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare 
apparaat rechtstreeks aansluiten op het 
entertainmentsysteem met dock voor een 
perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete 
muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/
iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de 
muziek genieten zonder u zorgen te maken dat 
de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare 
apparaat in het entertainmentsysteem met 
dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Wakker worden met iPod, iPhone of 
radio
Wakker worden met de muziek op uw iPod of 
iPhone, of een radiozender

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend 
alarmvolume. Normale alarmsignalen met een 
vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u 
wakker te maken of zo onaangenaam hard dat 
u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden 
gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt 
geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, 
zodat u langzaam wakker wordt.

10 W RMS

Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal 
uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat 
voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte 
maat is voor audiovermogen, ofwel het 
elektrische vermogen dat van een 
audioversterker naar een luidspreker wordt 
overgebracht, gemeten in watt. De 
hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt 

afgeleverd en de gevoeligheid van de 
luidspreker bepalen het gegenereerde 
geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe 
groter het geluidsvermogen dat door de 
luidspreker wordt uitgezonden.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.
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Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e 

generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, 
iPod classic, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e 
generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e 
generatie, iPod nano 5e generatie, iPod 5e 
generatie, iPod Mini

Audioweergave
• Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en 

terugspoelen, Volgende en vorige nummer, 
Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne, Vaste pigtail-antenne voor 

FM
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen

Comfort
• Alarmfuncties: Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm 

herhalen (snooze), Tweevoudig alarm
• Kleur van achtergrondverlichting: wit
• Klok: Digitaal, Sleeptimer
• Schermtype: LCD-display
• Oplaadapparaat: iPhone, iPod

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

• Geluidsverbetering: Digital Sound Control, 
Dynamic Bass Boost

• Uitgangsvermogen: 2 x 5 W

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Connectiviteit
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Vermogen
• Stroomvoorziening: 50 Hz
• Stroomvoorziening: 220 - 240 volt
• Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

325 x 223 x 305 mm
• Brutogewicht: 2,1 kg
• Hoeveelheid per omdoos: 2
• Gewicht van de omdoos: 5 kg
• Breedte van de verpakking: 310 mm
• Hoogte van de verpakking: 139 mm
• Diepte van de verpakking: 208 mm
• Gewicht: 1,6 kg
• Diepte hoofdunit: 165 mm
• Hoogte hoofdunit: 78 mm
• Breedte hoofdunit: 263 mm

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel
• Afstandsbediening
• Overig: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing
• Garantie: Garantiecertificaat
•
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