
 

 

Philips
dokkingstasjon for iPod/
iPhone/iPad

Aluminium

DC291
Våkne opp

Dokkingstasjon: spill av og lad
Fyldig og klar lyd blir frigjort fra iPod/iPhone/iPad av denne stilige Philips DC291/12-
dokkingstasjonen i aluminium. Spill av og lad enheten samtidig, eller bruk den som en 
vekkerklokke slik at du vekkes til favorittmusikken eller -radiostasjonen.

En rikere lydopplevelse
• Spill av og lad iPod/iPhone/iPad
• Høyttalerdriver i neodym for fyldig og klar lyd
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
• 10 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke
• Sett iPod/iPhone i dokkingstasjonen, til og med når den er i etuiet
• Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone/iPad når den er i dokkingstasjonen
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Start dagen på din måte
• Våkn opp til iPod-/iPhone-/iPad-musikk eller radioen
• Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din
• Myk og behagelig oppvåkning

Design som passer interiøret
• Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse



 Alarm for ukedag/helg

Denne klokkeradioen er laget med tanke på en 
moderne livsstil, og den har en dobbel 
alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi 
forskjellige alarmtider for ukedager og helg 
eller forskjellige alarminnstillinger for par. 
Alarminnstillingene kan skreddersys for samme 
alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller 
du kan angi alarmen for en tidlig start på 
ukedagene fra mandag til fredag, og få sove 
lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger 
sparer denne praktiske funksjonen deg for å 
måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

MP3-kobling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-
innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet 
fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen 
også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, 

er å koble den bærbare MP3-spilleren til 
lydsystemet.

Spill av og lad iPod/iPhone/iPad

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din 
mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med 
dokkingstasjonen kan du koble den bærbare 
enheten direkte til Philips-systemet, slik at du 
kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. 
Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den 
spiller sangene, slik at du kan nyte musikken 
uten å bekymre deg for at batteriet til den 
bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader 
automatisk den bærbare enheten når den står 
i dokkingstasjonen.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig 
til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige 
alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er 
enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig 
høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil 

våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller 
summealarmen. Alarmvolumet for Myk 
oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk 
måte.

Automatisk klokkesynkronisering

Ved tilkobling til denne dokkingstasjonen 
synkroniseres automatisk klokken med iPod/
iPhone/iPad i løpet av sekunder. Med denne 
praktiske funksjonen trenger du ikke å stille inn 
klokken manuelt.

Koble til iPod/iPhone

Den innskyvbare dokkingporten med stilig 
design passer til iPod eller iPhone uten behov 
for spesialadaptere. Den fungerer til og med 
sammen med de fleste beskyttelsesetuier – 
bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå 
kan du virkelig nyte musikken din uten 
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, Andregenerasjons 

iPod touch, Tredjegenerasjons iPod touch, 
Fjerdegenerasjons iPod touch, Førstegenerasjons 
iPod nano, Andregenerasjons iPod nano, 
Tredjegenerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons 
iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, 
Sjettegenerasjons iPod nano, iPod mini

Lydavspilling
• Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og 

bakover, meny, opp og ned, neste og forrige spor, 
play og pause

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Anvendelighet
• Alarmer: To vekketidinnstillinger, Summealarm, 

Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze), Myk 
oppvåkning, Sleep timer, iPod-alarm

• Klokke: Digital
• Skjermtype: LCD-display
• Ladeenhet: iPad, iPhone, iPod

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
• Lydforbedring: Digital lydkontroll, dynamisk 

bassforsterking (DBB)

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Høyttalerelementer: Neodymmagnetsystem
• Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Tilkoblingsmuligheter
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Drift
• Strømnett
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
• Backup-batteri: AAA (ikke inkludert)

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, Garantisertifikat, 

Fjernkontroll, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel

Mål
• Mål på hovedeske: 330 x 351 x 243 mm
• Hovedeskekvantum: 2
• Vekt, hovedeske: 5 kg
• Emballasjemål (B x H x D): 321 x 170 x 232 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg
• Produktmål (B x H x D): 263 x 114 x 165 mm
• Vekt: 1,4 kg
•
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