Philips
dokovací stanice pro iPod/
iPhone/iPad

• Hliník

DC291

Nechte se probouzet
Dokovací stanice: přehrávání a nabíjení
Tato stylová hliníková dokovací stanice Philips DC291/12 osvobodí bohatý a jasný zvuk
vašeho iPodu/iPhonu/iPadu. Přehrávejte své zařízení a zároveň je nabíjejte, nebo sadu
využijte jako budík, který vás vzbudí oblíbenou hudbou nebo rádiovou stanicí.
Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
• Neodymiový zesilovač reproduktoru pro bohatý a čistý zvuk
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Celkový výstupní výkon 10 W RMS
Snadné použití
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem/iPadem v dokovací stanici
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
Začněte den podle sebe
• Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu/iPadu nebo rozhlasovou stanicí
• Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně
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Přednosti
Budík s nastavením na všední dny a
víkend

pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný
MP3 přehrávač k audiosystému.
Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad

probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste
nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku.
Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení
s postupně sílící hlasitostí, která přechází
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý
zvuk, pro příjemné probuzení.
Automatická synchronizace hodin

Tento radiobudík, navržený pro moderní
životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je
možné nastavit různé časy buzení pro pracovní
dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro
páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý
týden od pondělí do neděle. Případně si
můžete nastavit budík na dřívější vstávání
v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco
o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější
buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným
funkcím si ušetříte problémy s nastavováním
budíku každý večer.

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3
při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad.
Doky umožňují připojení vašeho přenosného
zařízení přímo k systému Philips, takže můžete
poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým
zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše
zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete
vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se
vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie.
Tento systém automaticky nabíjí vaše
přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Po připojení a vložení do doku tato dokovací
stanice automaticky synchronizuje hodiny se
zařízením iPod/iPhone/iPad během několika
sekund. Díky této praktické funkci již nebude
nutné nastavovat čas ručně.
Dokujte jakýkoli iPod/iPhone

Připojení MP3 Link
Jemné buzení

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu
MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě
toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou
hudbu v mimořádné kvalitě zvuku
audiosystému, je také připojení MP3 extrémně

Začněte den správně jemným probuzením
pomocí postupně sílícího signálu buzení.
Normální zvuk signálu buzení s nastavenou
hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou
snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez
zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými
pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit.
Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.
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Specifikace
Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní se: iPad

Kompatibilita se zařízením iPhone

• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Kompatibilita se iPodem

• Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch
2 generace, iPod touch 3. generace, iPod touch
4. generace, iPod nano 1. generace, iPod nano
2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano
4. generace, iPod nano 5 generace, iPod nano
6. generace, iPod mini

Přehrávání zvuku

• Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice:
rychlý posun vpřed/zpět, nabídka, nahoru a dolů,
další/předchozí stopa, přehrávání a pozastavení

Tuner/příjem/vysílání
•
•
•
•
•

Pásma tuneru: FM
Automatické digitální ladění: Ano
Předvolby stanic: 20
Anténa: Anténa FM
Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Pohodlí

• Budíky: Dvojité buzení, Signál budíku, Buzení
rádiem, Opakované buzení (funkce snooze), Jemné
buzení, Časovač, Budík iPod
• Hodiny: Digitální
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Nabíječka: iPad, iPhone, iPod

Zvuk

• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
• Vylepšení zvuku: Digital Sound Control, Dynamic
Bass Boost

Reproduktory

• Vestavěné reproduktory: 2
• Vinutí reproduktoru: Neodymový magnetický
systém
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí
Bass Reflex

Možnosti připojení

• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup
3,5 mm

Spotřeba

• Napájení ze sítě: Ano
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
• Záložní baterie: AAA (není součástí balení)

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka,
Záruční list, Dálkový ovladač, Stereofonní linkový
kabel 3,5 mm

Rozměry
•
•
•
•
•
•

Rozměry master kartonu: 330 x 351 x 243 mm
Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
Hmotnost velkoobchodního balení: 5 kg
Rozměry balení (Š x V x H): 321 x 170 x 232 mm
Hmotnost včetně balení: 2,4 kg
Rozměry výrobku (Š x V x H):
263 x 114 x 165 mm
• Hmotnost: 1,4 kg

•

• Výstupní výkon (RMS): 2x 5 W
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