Philips
telakointiasema iPodille/
iPhonelle/iPadille

Alumiini
DC291

Heräät virkeänä
Telakointiasema: lataa ja toista
Tämä tyylikäs Philips DC291/12 -telakointiasema toistaa äänen täyteläisesti ja selkeästi
iPodista/iPhonesta/iPadista. Voit ladata laitteen toiston aikana tai käyttää järjestelmää
herätyskellona ja herätä haluamaasi musiikkiin tai radiokanavaan.
Tehosta äänentoistoa
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
• Neodyymikaiutinelementti tuottaa täyteläistä ja selkeää ääntä
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• Kokonaislähtöteho 10 W RMS
Helppokäyttöinen
• Telakoi iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää iPod/iPhone/iPad-musiikkiin tai radioon
• Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan
• Herää aamuun miellyttävästi
Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta
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Kohokohdat
Herätys arkipäivinä/viikonloppuna

koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista
musiikkia

hereille. Valitse herätysääneksi
suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni.
Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta
heräät rauhallisesti.
Kellon automaattinen synkronointi

Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa
kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit
määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja
viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja
kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää
saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman
ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän
viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti.
Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän
kätevän toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse
säätää herätysaikoja joka ilta.
MP3 Link

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla,
kun iPod/iPhone/iPad latautuu!
Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan
laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten
voit kuunnella musiikkia huippuluokan
äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/
iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun
tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä
lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun
se on telakoituna.

Telakointiasema synkronoi kellon
automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa,
kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän
toiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse
asettaa aikaa manuaalisesti.
Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan

Hilj. herätys

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran
toistamisen. Sen lisäksi, että
äänentoistojärjestelmän toistaman
lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen,
MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää,

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain
kovenevaan herätysääneen. Normaalit
herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai
epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi

Jousella varustettuun kätevään
telakointiporttiin sopii iPod tai iPhone ilman
sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat
suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai
iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia
musiikista todella helposti.
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Tekniset tiedot
iPad-yhteensopivuus

Ääni

• Yhteensopiva: iPad

iPhone-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

iPod-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi,
iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi,
iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi,
iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi,
iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi,
iPod mini

Äänen toisto

• Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin,
valikko, ylös ja alas, seuraava ja edellinen kappale,
toisto ja keskeytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
•
•
•
•
•

Virittimen aaltoalueet: FM
Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
Pikavalinnat: 20
Antenni: FM-antenni
Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Käytön mukavuus

• Herätykset: Kaksi herätysaikaa, Summeriherätys,
Radioherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto),
Hiljainen herätys, Uniajastin, iPod-herätys
• Kello: Digitaalinen
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Latauslaite: iPad, iPhone, iPod

• Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden
säätö ylös/alas
• Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö, Dynamic
Bass Boost -bassotehostus

Kaiuttimet

• Sisäiset kaiuttimet: 2
• Kaiutinelementit: Neodyymi-magneettijärjestelmä
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Liitännät

• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Virta

• Verkkovirta: KYLLÄ
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
• Paristo: AAA (lisävaruste)

Lisätarvikkeet

• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas,
Takuutodistus, Kaukosäädin, 3,5 mm:n
linjatulokaapeli (stereo)

Mitat

•
•
•
•
•
•
•

Tukkupakkauksen mitat: 330 x 351 x 243 mm
Määrä pakkauksessa: 2
Tukkupakkauksen paino: 5 kg
Pakkauksen mitat (L x K x S): 321 x 170 x 232 mm
Paino pakattuna: 2,4 kg
Tuotteen mitat (L x K x S): 263 x 114 x 165 mm
Paino: 1,4 kg

•
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