
 

 

Philips
Dokkingsystem for iPod/
iPhone

• Aluminium

DC290
Våkne opp

til flott musikk fra iPhone/iPod
Våkne opp på en behagelig måte med flott musikk, eller bli oppdatert med nyhetene på 
radio med dokkingsystemet for iPhone/iPod fra Philips. Krystallklar lyd gjør morgenen 
bedre, og kabinettet i aluminium tilfører litt stil til soverommet.

Fyldig og klar lyd
• Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
• 10 W RMS total utgangseffekt
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Start dagen på din måte
• Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din
• Våkn opp til iPod-/iPhone-musikk eller radioen
• Myk og behagelig oppvåkning
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Design som passer interiøret
• Kabinett i aluminum



 Alarm for ukedag/helg

Denne klokkeradioen er laget med tanke på en 
moderne livsstil, og den har en dobbel 
alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi 
forskjellige alarmtider for ukedager og helg 
eller forskjellige alarminnstillinger for par. 
Alarminnstillingene kan skreddersys for samme 
alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller 
du kan angi alarmen for en tidlig start på 
ukedagene fra mandag til fredag, og få sove 
lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger 
sparer denne praktiske funksjonen deg for å 
måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

Spill av og lad iPod/iPhone

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din 
mens du lader opp iPod/iPhone. Med 
dokkingstasjonen kan du koble den bærbare 
enheten direkte til underholdningssystemet 
med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til 
favorittmusikken med suveren lyd. Den lader 
også opp iPod/iPhone mens den spiller 
sangene, slik at du kan nyte musikken uten å 
bekymre deg for at batteriet til den bærbare 
spilleren blir tomt. Underholdningssystemet 

med dokkingstasjon lader automatisk den 
bærbare enheten når den står i 
dokkingstasjonen.

Våkn opp til iPod/iPhone/radio
Våkn opp til iPod-/iPhone-musikk eller radioen

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig 
til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige 
alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er 
enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig 
høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil 
våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller 
summealarmen. Alarmvolumet for Myk 
oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk 
måte.

10 W RMS

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 
10 W RMS. RMS står for Root Mean Square, 
som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller 
den elektriske effekten som overføres fra en 
lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i 

watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til 
høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør 
hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere 
wattforbruket er, desto bedre lydeffekt 
kommer ut av høyttaleren.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop 
og Classic, som du kan bruke til å optimere 
frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver 
modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å 
justere lydbalansen automatisk og forbedre de 
viktigste lydfrekvensene i den valgte 
musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt 
å få mer ut av musikken ved at lydbalansen 
finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med 
ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir 
vanligvis borte når volumet er lavt. For å 
motvirke dette kan du slå på dynamisk 
bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik 
at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen 
også når du senker volumet.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch, Andregenerasjons 

iPod touch, Andregenerasjons iPod touch 8/16/
32 GB, iPod classic, Førstegenerasjons iPod nano, 
Andregenerasjons iPod nano, Tredjegenerasjons 
iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons 
iPod, iPod mini

Lydavspilling
• Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og 

bakover, neste og forrige spor, play og pause

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne, Avstemt FM-piskantenne
• Tunerforbedring: automatisk digital søking, 

automatisk skanning

Anvendelighet
• Alarmer: summealarm, radioalarm, gjentatt alarm 

(snooze), dobbel alarm
• Bakbelysningsfarge: hvit
• Klokke: Digital, sleep timer
• Skjermtype: LCD-display
• Ladeenhet: iPhone, iPod

Lyd
• Lydsystem: stereo
• Volumkontroll: opp/ned

• Lydforbedring: digital lydkontroll, dynamisk 
bassforsterking (DBB)

• Utgangseffekt: 2 x 5 W

Høyttalere
• Antall innebygde høyttalere: 2
• Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Tilkoblingsmuligheter
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Drift
• Strømforsyning: 50 Hz
• Strømforsyning: 220–240 V
• Strømtype: AC-inngang

Mål
• Mål på hovedeske: 325 x 223 x 305 mm
• Bruttovekt: 2,1 kg
• Hovedeskekvantum: 2
• Vekt, hovedeske: 5 kg
• Emballasjebredde: 310 mm
• Emballasjehøyde: 139 mm
• Emballasjedybde: 208 mm
• Vekt: 1,6 kg
• Hovedenhetens dybde: 165 mm
• Hovedenhetens høyde: 78 mm
• Hovedenhetens bredde: 263 mm

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: Kabel for MP3-kobling
• Fjernkontroll
• Andre: Hurtigstart-guide, Brukerhåndbok
• Garanti: Garantisertifikat
•
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