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DC291
Pabuskite šypsodamiesi

Prijungimo stotelė: leiskite ir įkraukite
Įstatę savąjį „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ į šią stilingą „Philips“ DC291/12 prijungimo stotelę muzikos 
galėsite klausytis sodriu ir aiškiu garsu. Įrenginį galite naudoti ir įkrauti vienu metu arba stotelę galite 
naudoti kaip žadintuvą, kuris pabudins jus įjungdamas mėgstamą dainą ar radijo stotį.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Naudokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
• Neodimio garsiakalbis išgauna sodrų ir aiškų garsą
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
• 10W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• Automatinė laikrodžio sinchronizacija prijungus „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Pradėkite dieną savaip
• Atsibuskite pažadinti savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ muzikos arba radijo melodijų
• Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas
• Kokybiška aliuminio korpuso išvaizda ir puikus potyris



 Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvas

Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis 
laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo 
funkciją, kuri leidžia nustatyti skirtingus 
žadinimo laikus darbo dienoms ir savaitgaliams 
arba net keisti žadintuvo nustatymus poroms. 
Žadintuve gali būti nustatytas vienodas 
žadinimo laikas visai savaitei nuo pirmadienio 
iki sekmadienio. Arba galite nustatyti žadintuvą 
įsijungti anksti darbo dienomis nuo pirmadienio 
iki penktadienio ir leisti sau patinginiauti 
šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką 
pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo 
gaišaties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną 
vakarą.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 
turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad 
galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos 
kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ 
naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums 

reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie 
garso sistemos.

Grokite ir įkraukite „iPod/iPhone/iPad“

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“! Stotelė 
leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai 
prie „Philips“ sistemos, todėl galite klausytis 
mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Be to, 
grojant yra įkraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“ / 
„iPad“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika 
ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo 
baterijos išsikraus. Sistema automatiškai 
įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra 
prijungtas.

Švelnus žadinimas

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki 
palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti 
žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu 
arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba 
taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite 

pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo 
stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas 
palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki 
protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Automatinė laikrodžio sinchronizacija

Prijungus ir įstačius „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ 
ši prijungimo sistema automatiškai 
sinchronizuos laikrodį su prijungtu įrenginiu 
per kelias sekundes. Naudojant šią patogią 
funkciją jums nereikės rankiniu būdu nustatyti 
laiko.

Prijunkite „iPod“ / „iPhone“

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, 
paprastai suderinamas su jūsų „iPod“ ar 
„iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be 
to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose 
– paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar 
„iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be 
jokių trikdžių.
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„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad“

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Touch“, „iPod touch” (2-oji 

karta), „iPod touch” (3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-
oji karta), „iPod nano” (1-oji karta), „iPod nano” 
(2-oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod nano” 
(4-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod nano” 
(6-oji karta), „iPod mini”

Garso atkūrimas
• Prijungimo atkūrimo režimai: greitai pirmyn ir atgal, 

meniu, aukštyn ir žemyn, kitas / ankstesnis takelis, 
groti ir sustabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

Patogumas
• Žadintuvai: Dvigubas žadintuvo laikas, žadintuvas 

su signalu, radijo žadintuvas, kartoti signalą 
(snausti), Švelnus žadinimas, Išsijungimo laikmatis, 
„iPod“ žadintuvas

• Laikrodis: Skaitmeninis
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Įkrovimo prietaisai: „iPad“, „iPhone”, „iPod“

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 5 W

• Garso sistema: Stereo
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, 

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2
• Garsiakalbiai: Neodimio magnetinė sistema
• Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema

Prijungimo galimybė
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Maitinimas
• Elektros energija
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
• Pagalbinė baterija: AAA (nepridėta)

Priedai
• Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, Garantijos 

lapas, Nuotolinis valdymas, 3,5 mm stereolinijos 
įvesties laidas

Matmenys
• Pagrindinės dėžės matmenys: 330 x 351 x 243 mm
• Dėžučių kiekis: 2
• Dėžutės svoris: 5 kg
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

321 x 170 x 232 mm
• Svoris su pakuote: 2,4 kg
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

263 x 114 x 165 mm
• Svoris: 1,4 kg
•
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