
 

 

Philips
dokovací stanice pro iPod/
iPhone

s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone/iPad
Rádio FM, dva časy buzení
10 W, zálohování času a budíku

DC295
Probouzejte se skvělou hudbou

s touto dokovací stanicí pro iPod/iPhone/iPad
Nechte se jemně probouzet skvělou hudbou ze svého iPodu/iPhonu/iPadu díky 
konektoru Lightning nebo získejte aktuální zprávy z rádia. Průzračně čistý zvuk prozáří 
vaše rána a hliníková skříňka dodá vaší ložnici styl.

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Hliníková skříňka

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Digitální tuner FM s předvolbami
• Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Snadné použití
• Univerzální dálkový ovladač pro systém a pro iPhone/iPod
• Automatická synchronizace času přes dok iPod/iPhone s konektorem Lightning
• Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu

Začněte den podle sebe
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
• Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu



 Budík s nastavením na všední dny a 
víkend

Tento radiobudík, navržený pro moderní 
životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je 
možné nastavit různé časy buzení pro pracovní 
dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro 
páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý 
týden od pondělí do neděle. Případně si 
můžete nastavit budík na dřívější vstávání 
v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco 
o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější 
buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným 
funkcím si ušetříte problémy s nastavováním 
budíku každý večer.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr 
nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které 
můžete použít pro optimalizaci frekvenčního 
rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé 
režimy používají technologii grafického 
ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku 
tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence 
zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální 
nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby 
pomocí přesného nastavení zvukových pásem, 
aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 
stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

Hliníková skříňka
Skříňka tohoto hudebního systému Philips je 
z tlakově odlévaného hliníku a dokáže odolat 
prostředí s vyššími teplotami. Nabízí vysokou 
pevnost a odolnost spolu s dobrou odolností 
proti korozi.

Univerzální dálkový ovladač

Díky univerzálnímu dálkovému ovladači Philips 
můžete nyní procházet nejen hudebním 
systémem Philips, ale také iPodem nebo 
iPhonem, snadno se orientovat mezi stovkami 
skladeb a volit pouze jediným stisknutím 
tlačítka na dálkovém ovladači. Zobrazením 
informací seřazených podle seznamu skladeb, 
alba, umělce, žánru nebo skladby umožňuje 

navigace rychlé, ale jednoduché procházení 
stovek souborů. Stačí pouze ovládání jednou 
rukou a jedinečný zážitek je zaručen.

Automatická synchronizace času
Automatická synchronizace času přes dok 
iPod/iPhone s konektorem Lightning

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass 
Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i 
pomocí malé reproduktorové soustavy. Od 
konvenčních reprosoustav se liší přidáním 
basového průduchu pro hluboké tóny, který je 
akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým 
reproduktorem poskytoval optimální výkon 
soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem 
jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je 
rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného 
reproduktoru. V kombinaci s výkonem 
basového reproduktoru poskytují soustavy 
tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce 
zvuku na nejnižších kmitočtech.

Duální budík

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy 
buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro 
vašeho partnera.
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Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilita s iPodem
• Kompatibilní s: iPod touch 5. generace, iPod nano 

7. generace

Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní s: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, 

iPad Pro

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení 

iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Rychlý posun vpřed/
zpět, Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí 
stopa

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Frekvenční rozsah: 87,5 - 108 MHz
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM

Hodiny
• Typ: Digitální
• Formát času: 12hodinový, 24hodinový

Budík
• Počet buzení: 2
• Zdroj budíku: Dok, Rádio FM, Bzučák
• 24hodinové nastavení budíků: Ano
• Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
• Časovač: 15/30/60/90/120 min

Pohodlí
• Dálkový ovladač: Multifunkční
• Typ displeje: LCD
• Barva podsvětlení: Bílá
• Vylepšení displeje: Řízení jasu

Zvuk
• Vylepšení zvuku: Digital Sound Control, Dynamic 

Bass Boost
• Zvukový systém: Stereo
• Výstupní výkon (RMS): 2x 5 W
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2
• Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Možnosti připojení
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Spotřeba
• Napájení ze sítě: 100-240 V, 50/60 Hz
• Typ zdroje: Vstup AC, 10 V, 1,8 A
• Záložní baterie: AA (nejsou součástí balení)
• Počet baterií: 2

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 263 x 163 x 135 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 319 x 227 x 185 mm
• Hmotnost: 1,13 kg
• Hmotnost včetně balení: 2,1 kg

Příslušenství
• Dálkový ovladač: Ano
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Mezinárodní záruční list: Ano
•
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