
 

 

Philips
σταθμός σύνδεσης για 
iPod/iPhone

με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone/iPad
FM, διπλό ξυπνητήρι
10 W, αποθήκευση ώρας και 
αφύπνισης

DC295
Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική

με αυτό το σύστημα σύνδεσης iPod/iPhone/iPad
Ξυπνήστε χαλαρά με την καλύτερη μουσική από το iPhone/iPod/iPad σας μέσω της υποδοχής 

Lightning, ή με τα τελευταία νέα από το ραδιόφωνο. Κάντε τα πρωινά σας πιο φωτεινά με 

κρυστάλλινο ήχο και προσθέστε μια κομψή πινελιά στην κρεβατοκάμαρά σας, χάρη στο 

αλουμινένιο περίβλημα.

Σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο
• Αλουμινένιο περίβλημα

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
• Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές
• Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Εύκολη χρήση
• Τηλεχειριστήριο όλα σε ένα για το σύστημα και το iPod/iPhone
• Αυτόματος συγχρονισμός ώρας, μέσω της βάσης iPod/iPhone με υποδοχή Lightning
• Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης για να ξυπνάτε στην ώρα σας, ακόμα και αν έχει γίνει 
διακοπή ρεύματος



 Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για 
καθημερινές/σαββατοκύριακο

Αυτό το ρολόϊ-ραδιόφωνο είναι σχεδιασμένο 
έχοντας κατά νου τους σύγχρονους τρόπους 
ζωής και διαθέτει διπλό ξυπνητήρι, που σας 
επιτρέπει να ρυθμίσετε διαφορετικές ώρες 
αφύπνισης για τις καθημερινές και το 
σαββατοκύριακο ή διαφορετικές ώρες για τα 
ζευγάρια. Οι ρυθμίσεις αφύπνισης μπορούν 
να προσαρμοστούν για τις ίδιες ώρες 
αφύπνισης για ολόκληρη την εβδομάδα από 
Δευτέρα έως Κυριακή. Διαφορετικά, 
μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση για 
πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές και για 
νωχελικό ξύπνημα τα σαββατοκύριακα. Ότι 
και εάν επιλέξετε, με αυτές τις χρήσιμες 
λειτουργίες δεν θα χρειάζεται να χάνετε το 
χρόνο σας ρυθμίζοντας διαφορετικές ώρες 
αφύπνισης κάθε βράδυ.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

To Digital Sound Control σας επιτρέπει την 
επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή 
Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα 
διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία 
χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής 
ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της 
ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο 
σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει 
τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη 
μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την 
ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της 
μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί 
την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση 
στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε 
επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το 
πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές 
συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν 
η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση 
μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
του επιπέδου των μπάσων, ώστε να 
απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν 
χαμηλώνετε την ένταση.

Αλουμινένιο περίβλημα
Το χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο αυτού του 
μουσικού συστήματος της Philips είναι 
ελαφρύ και μπορεί να αντέξει στις 
υψηλότερες θερμοκρασίες, παρέχοντας 
υψηλή αντοχή και σκληρότητα, καθώς και 
καλή αντιδιαβρωτική προστασία.

Τηλεχειριστήριο όλα σε ένα

Με το τηλεχειριστήριο όλα σε ένα της Philips, 
μπορείτε τώρα να πλοηγηθείτε εύκολα στο 
μουσικό σύστημα της Philips και στο iPod/
iPhone, ανάμεσα σε εκατοντάδες τραγούδια, 
με ένα απλό πάτημα του τηλεχειριστηρίου. 
Εμφανίζοντας πληροφορίες βάσει λίστας 
αναπαραγωγής, άλμπουμ, καλλιτέχνη, είδους 
μουσικής και κομματιού, αυτό το έξυπνο 
σύστημα πλοήγησης επιτρέπει γρήγορη 
πρόσβαση σε εκατοντάδες αρχεία. 

Χειρισμός με το ένα χέρι και μια μοναδική 
εμπειρία χρήστη.

Αυτόματος συγχρονισμός ώρας
Αυτόματος συγχρονισμός ώρας, μέσω της 
βάσης iPod/iPhone με υποδοχή Lightning

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων 
παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα 
σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει 
από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς 
διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, 
ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για 
βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών 
συχνοτήτων του συστήματος. Το 
αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και 
λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 
απόκριση του γούφερ, το σύστημα 
παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής 
συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας 
διάστασης πλούσιων μπάσων.

Διπλό ξυπνητήρι

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο 
ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα 
αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την 
άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.
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Χαρακτηριστικά
σταθμός σύνδεσης για iPod/iPhone
με υποδοχή Lightning για iPod/iPhone/iPad, FM, διπλό ξυπνητήρι, 10 W, αποθήκευση ώρας και αφύπνισης
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Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 

plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod touch 5ης γενιάς, iPod 

nano 7ης γενιάς

Συμβατότητα με
• Συμβατότητα με: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 

4, iPad Pro

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: 
Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPod, Γρήγορη 
κίνηση εμπρός και πίσω, Αναπαραγωγή και 
παύση, Επόμενο και προηγούμενο κομμάτι

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Εύρος συχνοτήτων: 87,5-108 MHz
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• LNA - κεραία: Κεραία FM

Ρολόι
• Τύπος: Ψηφιακά
• Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη

Ειδοποίηση
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Πηγή αφύπνισης: Βάση σύνδεσης, Ραδιόφ. FM, 
Βομβητής

• Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών
• Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
• Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 
λεπτά

Άνεση
• Τηλεχειριστήριο: Πολυλειτουργικό
• Τύπος οθόνης: LCD
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
• Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος ψηφιακού ήχου, 

Dynamic Bass Boost
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
• Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
• Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2
• Κύριο ηχείο: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC, 10V, 1,8A
• Εφεδρική μπαταρία: AA (δεν περιλαμβάνεται)
• Αριθμός μπαταριών: 2

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 263 x 163 x 

135 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 319 x 227 x 

185 χιλ.
• Βάρος: 1,13 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 2,1 κ.

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
•
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