
 

 

Philips
докинг станция за iPod/
iPhone

със съединител Lightning
за iPod/iPhone/iPad
FM, двоен будилник
10 W, съхраняване на часа и 
алармата

DC295
Събуждайте се с чудесна музика

с тази докинг станция за iPod/iPhone/iPad
Изберете нежно събуждане с музика от вашия iPod/iPhone/iPad със съединител 
Lightning, или чуйте последните новини по радиото. Разведрете утрото с кристално 
чист звук и внесете стил в спалнята си с алуминиевия корпус.

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Алуминиево тяло

Обогатете своето звуково изживяване
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Цифрова настройка с настроени станции
• Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

Лесна употреба
• Едно дистанционно управление "всичко в едно" за системата и за iPod/iPhone
• Автоматична синхронизация на часа чрез поставката за iPod/iPhone със съединител 

Lightning
• Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на 
електрозахранването

Започнете деня по ваш начин
• Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време



 Аларма за делник и празник

Конструиран за модерния начин на живот, 
този радиочасовник има две аларми, което 
позволява да задавате различни часове за 
събуждане – за работни и почивни дни или 
за двамата от семейството. Настройките на 
алармите могат да се направят за еднакви 
часове за цялата седмица – от понеделник 
до неделя. Или пък, може да се зададе 
аларма за по-ранно започване в работните 
дни и за приятно излежаване в събота и 
неделя. Каквото и да изберете, тези удобни 
функции ви спестяват грижите да с играете 
с различните часове за събуждане всяка 
вечер.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава присъствието на басите в 
целия диапазон на силата на звука - от слабо 
до силно - само с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
можете да включите динамичното усилване 
на басите, което усилва нивата на басите, за 
да се наслаждавате на еднакъв звук, дори 
когато намалите звука.

Алуминиево тяло
Корпусът от лят алуминий на тази музикална 
система Philips е лек и издържа на по-високи 
температури, има по-голяма якост и 
твърдост, както и добра устойчивост на 
корозия.

Дистанционно управление "всичко в 
1"

С дистанционното "всичко в едно" на 
Philips вече можете да навигирате лесно 
през стотиците песни на вашата музикална 
система Philips и вашия iPod/iPhone с едно 
просто натискане на дистанционното. С 
показването на информация, подредена по 
списъци, албуми, изпълнители, жанрове или 
песни, навигацията през стотиците файлове 
е едновременно бърза и лесна. Може да се 
ползва само с една ръка и гарантира 
уникално преживяване за потребителя.

Автоматична синхронизация на часа
Автоматична синхронизация на часа чрез 
поставката за iPod/iPhone със съединител 
Lightning

Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители 
дава дълбоки басови звуци с компактни 
кутии на високоговорителите. Тя се 
различава от конвенционалната система с 
кутии на високоговорителите по 
добавените тръбни баси, които са 
акустично нагодени към високоговорителя 
за ниски честоти за оптимизиране на 
нискочестотното звучене на системата. 
Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-
малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните 
баси, за вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В 
комбинация с честотната реакция на 
високоговорителя за ниски честоти, 
системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло 
едно ново измерение от дълбоки баси.

Двоен будилник

Аудио системата Philips позволява задаване 
на две аларми. Задайте един час за вашето 
събуждане и друг – за събуждане на човека 
до вас.
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Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch 5-то поколение, iPod 

nano 7-мо поколение

Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, 

iPad Pro

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, Бързо 
напред и назад, "Изпълнение" и "Пауза", 
Следваща и предишна песен

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• LNA - антена: FM антена

Часовник
• Тип: Цифров
• Формат за часа: 12-часов, 24-часов

Предупредителен сигнал
• Брой аларми: 2
• Източника на алармата: Поставка, FM радио, 
Зумер

• 24-часово нулиране на алармата
• Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин
• Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Комфорт
• Дистанционно управление: 
Многофункционално

• Тип на дисплея: LCD
• Цвят на подсветката: Бяло
• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта

Звук
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук, Динамично усилване на басите

• Звукова система: Стерео
• Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Основен високоговорител: Система 
басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване
• Аудио вход (3,5 мм)

Захранване
• Мрежово захранване: 100-240 V, 50/60Hz
• Тип захранване: Вход за променлив ток 10 V 1,8 

A
• Резервна батерия: AA (не е приложена)
• Брой батерии: 2

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 263 x 163 x 

135 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 319 x 227 x 

185 мм
• Тегло: 1,13 кг
• Тегло вкл. опаковката: 2.1 кг

Аксесоари
• Дистанционно управление
• Ръководство за бърз старт
• Листовка с гаранция за цял свят
•

DC295/12

Спецификации
Докинг станция за iPod/iPhone
със съединител Lightning за iPod/iPhone/iPad, FM, двоен будилник, 10 W, съхраняване на часа и алармата

http://www.philips.com

