
 

 

Philips
dokkolóegység iPod/
iPhone-hoz

Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone/iPad készülékhez
FM, kettős ébresztés
10 W, óra és ébr. tartaléktáplálása

DC295
Ébredjen nagyszerű zenére

ezzel az iPod/iPhone/iPad dokkolóállomással
Ébredjen kellemesen az iPod/iPhone/iPad készülékről szóló nagyszerű zenére a Lightning csatlakozó 

segítségével, vagy hallgassa meg a legfrissebb híreket a rádióban. Tegye élvezetesebbé a reggeleit a 

kristálytiszta hangzás segítségével, és vigyen stílust a hálószobájába az alumínium készülékházzal.

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Alumínium készülékház

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• FM digitális hangolás programhelyekkel
• Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Egyszerű használat
• Univerzális távvezérlő az audiorendszerhez és iPod/iPhone készülékhez
• Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval
• Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
• Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően



 Hétköznapi/hétvégi ébresztés

Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás 
rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, 
melynek segítségével eltérő ébresztési 
időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a 
hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét 
is beállíthatja. Az ébresztési beállítások 
megegyező ébresztési időkkel szerkeszthetők 
egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja 
a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől 
péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran 
lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a 
kényelmes funkció megkíméli attól, hogy 
minden este más ébresztési időt kelljen 
beállítania.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Alumínium készülékház
A Philips zenei rendszer öntött alumínium 
készülékháza pillekönnyű, de módfelett erős és 
merev, jól bírja a magasabb környezeti 
hőmérsékleteket, és nem utolsósorban 
rozsdamentes.

Univerzális távvezérlő

A Philips univerzális távvezérlő egyetlen 
gombnyomásával dalok százai között navigálhat 
egyszerre Philips zenei rendszerén és iPod/
iPhone lejátszóján egyaránt. A műsorszámról, 
az előadóról, az albumról és a műfajról szóló 
információk megjelenítése mellett olyan gyors 
és könnyed, egy kézzel is kezelhető vezérlést 

tesz lehetővé, amely garantáltan egyedülálló 
felhasználói élményt nyújt az Ön számára.

Automatikus időszinkronizálás
Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone 
dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval

Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély 
basszus hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a 
hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy 
basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan 
összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. 
Az eredmény egy mélyebb, szabályozott 
basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, 
hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony 
frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új 
dimenzióját hozza létre.

Kettős ébresztés

A Philips audiorendszer két beállítható 
ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az 
egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig 
partnere ébresztéséhez.
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iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: 5. generációs iPod touch, 7. 

generációs iPod nano

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, 

iPad Pro

Audiolejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, 

iPod töltése, Gyorskeresés előre és visszafelé, 
Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Frekvenciasáv: 87,5-108 MHz
• Automatikus digitális hangolás
• Programhelyek: 20
• Antenna: FM antenna

Óra
• Típus: Digitális
• Időformátum: 12 órás, 24 órás

Ébresztés
• Ébresztések száma: 2
• Az ébresztés forrása: Dokkolóegység, FM-rádió, 

Berregő
• Ébresztés 24 órás visszaállítása
• Szundítás (ébresztés ismétlése): Igen, 9 percenként
• Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Kényelem
• Távvezérlő: Többfunkciós

• Kijelző típusa: LCD
• Háttérfény színe: fehér
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás

Hangzás
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, 

Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: Sztereó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
• Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Fő hangsugárzó: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Energiaellátás
• Hálózati tápellátás: 100–240 V; 50/60 Hz
• Táplálás típusa: Váltóáramú bemenet, 10 V, 1,8 A
• Tartalék elem: AA (nem tartozék)
• Elemek száma: 2

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 263 x 163 x 

135 mm
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 319 x 

227 x 185 mm
• Tömeg: 1,13 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 2,1 kg

Tartozékok
• Távvezérlő
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Nemzetközi garancialevél
•
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