Philips
iPod/iPhonetelakointiasema

Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle/iPadille
FM, kaksi herätysaikaa
10 W, ajan ja hälytyksen varmistus

DC295

Herää hyvään musiikkiin
tämän iPod/iPhone/iPad-telakointiaseman avulla
Lightning-liitännän ansiosta voit herätä miellyttävästi iPhonen/iPodin/iPadin musiikkiin tai
ajantasaisiin radiouutisiin. Kristallinkirkas ääni tuo aamuihisi valoa ja alumiinikotelo
täydentää makuuhuoneesi tyyliä.
Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Alumiinikotelo
Tehosta äänentoistoa
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
Helppokäyttöinen
• Järjestelmäsi ja iPodin/iPhonen yhteinen kaukosäädin
• Lightning-liitännällä voit synkronoida iPodin/iPhonen kellonajan automaattisesti
• Herätys ajoissa myös sähkökatkon aikana ajan ja hälytyksen varmistuksen ansiosta
Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan
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Kohokohdat
Herätys arkipäivinä/viikonloppuna

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

kappaleen mukaan. Kaukosäädintä voi käyttää
yhdellä kädellä, ja se takaa ainutlaatuisen
käyttökokemuksen.
Automaattinen ajan synkronointi
Lightning-liitännällä voit synkronoida iPodin/
iPhonen kellonajan automaattisesti
Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa
kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit
määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja
viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja
kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää
saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman
ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän
viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti.
Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän
kätevän toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse
säätää herätysaikoja joka ilta.

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta
bassotehostuksesta kaikilla
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää!
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Digitaalinen äänensäätö

Alumiinikotelo
Philipsin musiikkijärjestelmän painevalettu
alumiini on kevyttä ja kestävää. Korkeisiin
lämpötiloihin suunniteltu kotelo kestää
kovaakin kulutusta.
Yhteinen kaukosäädin

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia.
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin
äänentaajuudet säädetään automaattisesti
graafisella taajuuskorjaustekniikalla.
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen.
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on
sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että
alataajuuksien toisto on optimaalinen.
Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni,
jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa
resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen
bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä
yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet
saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.
Kaksi herätysaikaa

Nyt voit selata samalla Philipsin
kaukosäätimellä Philips-musiikkijärjestelmän ja
iPodin/iPhonen satoja musiikkikappaleita
helposti yhdellä painikkeen painalluksella. Voit
selata satoja tiedostoja ja näyttää ne luettelona
soittolistan, albumin, esittäjän, lajin tai

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja
kumppanillesi eri herätysajat.
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Tekniset tiedot
iPhone-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPod touch, 5. sukupolvi, iPod nano,
7. sukupolvi

iPad-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4,
iPad Pro

Äänen toisto

Käyttömukavuus
•
•
•
•

Kaukosäädin: Monitoiminen
Näyttötyyppi: LCD
Taustaväri: Valkoinen
Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö

Ääni

• Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö, Dynamic
Bass Boost -bassotehostus
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

• Toisto lataustelineestä: iPhonen lataaminen, iPodlaitteen lataaminen, Nopeutus eteen- ja taaksepäin,
Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale

Kaiuttimet

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Liitännät

•
•
•
•
•

Virittimen aaltoalueet: FM
Taajuusalue: 87,5-108 MHz
Automaattinen digitaaliviritys
Pikavalinnat: 20
Antenni: FM-antenni

Kello

• Tyyppi: Digitaalinen
• Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Herätys
•
•
•
•

Herätyksiä: 2
Herätysääni: Telakointiasema, FM-radio, Summeri
24 tunnin välein toistuva herätys
Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9
minuuttia
• Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

• Sisäiset kaiuttimet: 2
• Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Äänitulo (3,5 mm)

Virta
•
•
•
•

Verkkovirta: 100–240 V, 50/60 Hz
Virtatyyppi: AC-tulo 10 V, 1,8 A
Paristo: AA (ei mukana)
Paristojen määrä: 2

Mitat
•
•
•
•

Tuotteen mitat (LxSxK): 263 x 163 x 135 mm
Pakkauksen mitat (LxSxK): 319 x 227 x 185 mm
Paino: 1,13 kg
Paino pakattuna: 2,1 kg

Lisätarvikkeet

• Kaukosäädin
• Pikaopas
• Maailmanlaajuinen takuuvihko
•
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