
 

 

Philips
dockingstation til iPod/
iPhone/iPad

Aluminium

DC291
Stå op med glæde

Dockingstation: Afspil og lad op
Fyldig og klar lyd strømmer fra din iPod/iPhone/iPad med denne stilfulde Philips DC291/
12-dockingstation. Afspil og oplad din enhed på samme tid, eller brug enheden som 
vækkeur, så du kan vågne op til din yndlingssang eller radiostation.

Gør din lydoplevelse bedre
• Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad
• Neodymhøjttalerenhed, der leverer fyldig og klar lyd
• Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
• Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Nem at anvende
• Dock din iPod/iPhone, selv med etuiet på
• Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone/iPad er docket
• MP3 Link til bærbar musikafspilning

Start dagen på din måde
• Vågn op til musik fra din iPod/iPhone/iPad eller radio
• Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil
• Blid vækning for en behagelig opvågning

Design, der passer i dit hjem
• Aluminiumskabinet giver god kvalitetsfornemmelse



 Alarm på ugedage/i weekenden

Denne clockradio er designet med henblik på 
en moderne livsstil og har en dobbelt 
alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én 
alarm på hverdage og en anden i weekenden - 
eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan 
indstilles til de samme alarmtider mandag til 
søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig 
vækning mandag til fredag og vælge at sove 
længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad 
du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig 
for at rode med forskellige alarmtider hver 
eneste aften.

MP3 Link

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for 
direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare 
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne 
nyde din yndlingsmusik i lydsystemets 
overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst 
bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er 

at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til 
lydsystemet.

Afspil og oplad iPod/iPhone/iPad

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du 
oplader din iPhone/iPod/iPad! 
Dockingstationen gør det muligt for dig at 
tilslutte din bærbare enhed direkte til Philips-
systemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik 
med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din 
iPhone/iPod/iPad, mens den spiller, så du kan få 
glæde af din musik og ikke behøver bekymre 
dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør 
for batteri. Systemet oplader automatisk din 
bærbare enhed, mens den sidder i 
dockingstationen.

Blid vækning

Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til 
en alarmtone, der kun gradvist tager til i 
lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet 
på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, 
så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner 

med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din 
yndlingsmusik, din foretrukne radiostation 
eller til lyden af en buzzer-alarm. 
Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist 
fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du 
mulighed for at vågne stille og roligt op.

Automatisk synkronisering af ur

Når du tilslutter og docker, synkroniserer 
denne dockingstation automatisk uret med din 
iPod/iPhone/iPad i løbet af få sekunder. Den 
praktiske funktion gør, at du aldrig er nødt til 
at stille uret manuelt.

Dock din iPod/iPhone

Smart designet docking-port med 
fjederudløser kan nemt anvendes til din iPod 
eller iPhone uden særlige adaptere. Den 
fungerer endda med de fleste typer etuier 
siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i 
docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde 
din musik uden problemer.
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iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch, iPod touch 2. 

generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. 
generation, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. 
generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. 
generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. 
generation, iPod Mini

Lydafspilning
• Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, 

menu, op og ned, næste og foregående spor, afspil 
og pause

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• Automatisk digital indstilling
• Faste stationer: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tuner-funktioner: Automatisk lagring

Komfort
• Alarmer: To ringetidspunkter, Buzzer-alarm, 

Radioalarm, Gentag alarm (slumre), Blid vækning, 
Sleep-timer, iPod-alarm

• Ur: Digital
• Displaytype: LCD-display
• Opladningsenhed: iPad, iPhone, iPod

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
• Lydsystem: Stereo
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
• Lydforbedring: Digital lydkontrol, Dynamisk 

basforstærkning

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 2
• Højttalerdrivere: Neodym-magnetsystem
• Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Tilslutningsmuligheder
• MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Strøm
• Lysnet
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Backup-batteri: AAA (medfølger ikke)

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Brugervejledning, 

Garanticertifikat, Fjernbetjening, 3,5 mm stereo 
linjeindgangskabel

Mål
• Mål på ydre emballage: 330 x 351 x 243 mm
• Enheder pr. kolli: 2
• Ydre emballage, vægt: 5 kg
• Mål på emballage (B x H x D): 

321 x 170 x 232 mm
• Vægt inkl. emballage: 2,4 kg
• Mål på produkt (B x H x D): 263 x 114 x 165 mm
• Vægt: 1,4 kg
•
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