
 

 

Philips
σταθμός σύνδεσης για 
iPod/iPhone/iPad

Αλουμίνιο

DC291
Πρωινό ξύπνημα

Σταθμός σύνδεσης: αναπαραγωγή και φόρτιση
Ακούστε πλούσιο και καθαρό ήχο από το iPod/iPhone/iPad, με αυτόν το σταθμό σύνδεσης DC291/

12 της Philips από αλουμίνιο. Ακούστε μουσική και ταυτόχρονα φορτίστε τη συσκευή σας ή 

χρησιμοποιήστε τη βάση σαν ξυπνητήρι, για να σηκώνεστε με την αγαπημένη σας μουσική ή τον 

ραδιοφωνικό σταθμό.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad
• Οδηγός ηχείου νεοδυμίου, για πλούσιο και καθαρό ήχο
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
• Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

Εύκολη χρήση
• Συνδέστε το iPod/iPhone σας, ακόμα και όταν είναι σε θήκη
• Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού με iPod/iPhone/iPad όταν είναι συνδεδεμένο
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Ξυπνήστε με μουσική iPod/iPhone/iPad ή ραδιόφωνο
• Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για καθημερινές/σαββατοκύριακο, για να ακολουθεί τους ρυθμούς 
της ζωής σας

• Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα



 Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για 
καθημερινές/σαββατοκύριακο

Αυτό το ρολόϊ-ραδιόφωνο είναι σχεδιασμένο 
έχοντας κατά νου τους σύγχρονους τρόπους 
ζωής και διαθέτει διπλό ξυπνητήρι, που σας 
επιτρέπει να ρυθμίσετε διαφορετικές ώρες 
αφύπνισης για τις καθημερινές και το 
σαββατοκύριακο ή διαφορετικές ώρες για τα 
ζευγάρια. Οι ρυθμίσεις αφύπνισης μπορούν 
να προσαρμοστούν για τις ίδιες ώρες 
αφύπνισης για ολόκληρη την εβδομάδα από 
Δευτέρα έως Κυριακή. Διαφορετικά, 
μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση για 
πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές και για 
νωχελικό ξύπνημα τα σαββατοκύριακα. Ότι 
και εάν επιλέξετε, με αυτές τις χρήσιμες 
λειτουργίες δεν θα χρειάζεται να χάνετε το 
χρόνο σας ρυθμίζοντας διαφορετικές ώρες 
αφύπνισης κάθε βράδυ.

Σύνδεση MP3

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει 
αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από 
φορητά media player. Εκτός από το γεγονός 
ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας 

μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που 
προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι 
επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε 
το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/
iPhone/iPad

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 
ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad! Η βάση 
σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε τη 
φορητή συσκευή απευθείας στο σύστημα 
Philips και να ακούτε την αγαπημένη σας 
μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει 
το iPod/iPhone/iPad κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής, ώστε να μπορείτε να 
απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να 
ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της 
φορητής συσκευής σας. Το σύστημα 
φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή ενώ 
είναι συνδεδεμένη.

Ήπια αφύπνιση

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας 
ήπια χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που 

κλιμακώνεται σταδιακά. Επιλέξτε να ξυπνάτε 
με την αγαπημένη σας μουσική, 
ραδιοφωνικό σταθμό ή κουδούνισμα. Η 
ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης 
αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή 
μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να 
ξυπνάτε ήρεμα.

Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού

Όταν συνδεθεί το iPod/iPhone/iPad, το 
σύστημα σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το 
ρολόι με τη συσκευή σε λίγα δευτερόλεπτα. 
Χάρη σε αυτήν την πρακτική λειτουργία, δεν 
χρειάζεται να ρυθμίζετε χειροκίνητα την 
ώρα.

Σύνδεση iPod/iPhone

Σε αυτή την έξυπνα σχεδιασμένη, 
ελατηριωτή βάση σύνδεσης μπορείτε να 
τοποθετείτε το iPod ή το iPhone σας χωρίς 
ειδικούς προσαρμογείς, ακόμα και όταν η 
συσκευή σας είναι μέσα σε προστατευτική 
θήκη. Συνδέστε το iPod ή το iPhone σας 
όπως είναι και απολαύστε τη μουσική σας 
χωρίς κόπο.
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Συμβατότητα με iPad
• Συμβατότητα με: iPad

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod touch, iPod touch 2ης 
γενιάς, iPod touch 3ης γενιάς, iPod touch 4ης 
γενιάς, iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης 
γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης 
γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod nano 6ης 
γενιάς, iPod mini

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργίες αναπαραγωγής σε σύνδεση: 
γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, μενού, πάνω 
και κάτω, επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, 
αναπαραγωγή και παύση

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Κεραία: Κεραία FM
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ώρα διπλής αφύπνισης, Βομβητής, 
Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Επανάληψη αφύπνισης 
(snooze), Ήπια αφύπνιση, Χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι 
iPod

• Ρολόι: Ψηφιακό
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
• Συσκευή φόρτισης: iPad, iPhone, iPod

Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 5 W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος ψηφιακού ήχου, 
Dynamic Bass Boost

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2
• Οδηγοί ηχείων: Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου
• Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: ΝΑΙ
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Εφεδρική μπαταρία: AAA (δεν περιλαμβάνεται)

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης, 
Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο στερεοφωνικής 
εισόδου 3,5 χιλ

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

330 x 351 x 243 χιλ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 2
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 5 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

321 x 170 x 232 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 2,4 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

263 x 114 x 165 χιλ.
• Βάρος: 1,4 κ.
•
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