
 

 

„Philips“
prijungimo stotelė, skirta 
„iPod“ / „iPhone“

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
FM, du žadintuvo nustatymai
10 W, laiko ir žadintuvo 
palaikymas

DC295
Pabuskite su puikia muzika

naudodami šią „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ prijungimo stotelę
Švelniai pabuskite su puikia muzika iš jūsų „iPod“, „iPhone“ ar „iPad“ su „Lightning“ 
jungtimi, arba klausykitės naujausių žinių iš radijo imtuvo. Nuskaidrinkite rytą aiškiu garsu, 
aliuminio korpusas suteiks stilingumo jūsų miegamajam.

Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas
• Aliuminio korpusas

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Paprasta naudoti
• Universalus nuotolinio valdymo pultas, skirtas jūsų sistemai ir „iPod“ / „iPhone“ įrenginiams
• Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ 

jungtimi
• Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai

Pradėkite dieną savaip
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
• Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui



 Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvas

Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis 
laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo 
funkciją, kuri leidžia nustatyti skirtingus 
žadinimo laikus darbo dienoms ir savaitgaliams 
arba net keisti žadintuvo nustatymus poroms. 
Žadintuve gali būti nustatytas vienodas 
žadinimo laikas visai savaitei nuo pirmadienio 
iki sekmadienio. Arba galite nustatyti žadintuvą 
įsijungti anksti darbo dienomis nuo pirmadienio 
iki penktadienio ir leisti sau patinginiauti 
šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką 
pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo 
gaišaties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną 
vakarą.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš 
anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir 
„Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių 
muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas 
režimas naudoja grafinio suvienodinimo 
technologiją, kuri automatiškai suderina garso 
balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto 
muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, 
skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis 
muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir 
derinant grojamos muzikos tipą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika 
galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų 
dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – 
nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko 
paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai 
dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip 
nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų 
dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat 
garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Aliuminio korpusas
Šios „Philips“ muzikos sistemos lietas aliuminio 
korpusas yra lengvas ir gali atlaikyti aukštą 
temperatūrą, labai stiprus, standus ir atsparus 
korozijai.

Universalus nuotolinio valdymo pultas

Naudodami „Philips“ universalų nuotolinio 
valdymo pultą dabar galite lengvai naršyti ir po 
savo „Philips“ muzikos sistemą, ir „iPod“ / 
„iPhone“ įrenginius ieškodami tarp šimtų dainų 
vienu paprastu nuotolinio valdymo pulto 
paspaudimu. Rodoma informacija, sugrupuota 
pagal atkūrimo sąrašus, albumus, atlikėjus, 
žanrus arba dainas, padės greitai ir paprastai 
ieškoti tarp šimtų failų. Ji leis naršyti viena ranka 
ir užtikrins nepakartojamus pojūčius.

Automatinio sinchronizavimo laikas
Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ 
/ „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ 
jungtimi

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių 
atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais 
galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių 
sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių 
garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas 
žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai 
suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl 
iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. 
To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti 
žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia 
rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių 
vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip 
įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. 
Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu 
jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų 
dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują 
tokių garsų dimensiją.

Dvigubas signalas

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus 
žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo 
laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui 
pažadinti.
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„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone 5“, „iPhone 6“, „iPhone 6 

plus“, „iPhone“ 6S, „iPhone 6S Plus“, „iPhone SE”

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Touch“ (5-oji karta), „iPod 

nano“ (7-oji karta)

„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad 

mini 4“, „iPad Pro“

Garso atkūrimas
• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, 

„iPod“ įkrovimas, Greitai pirmyn ir atgal, Groti ir 
sustabdyti, Kitas / ankstesnis takelis

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena

Laikrodis
• Tipas: Skaitmeninis
• Laiko formatas: 12 val., 24 val.

Žadintuvas
• Žadintuvų skaičius: 2
• Žadintuvo šaltinis: prijungimo stotelė, FM radijas, 

Zirzeklis
• 24 valandų žadintuvo nustatymas iš naujo
• Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 

min.
• Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Patogumas
• Nuotolinis valdymas: Daugiafunkcinis

• Ekrano tipas: LCD
• Fono spalva: Balta
• Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas

Garsas
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, 

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
• Garso sistema: Stereo
• Išvesties galia (RMS): 2 x 5 W
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2
• Pagrindinis garsiakalbis: Garsiakalbiai su žem. 

dažnių atspindžiu

Prijungimo galimybė
• Garso įvestis (3,5 mm)

Maitinimas
• Elektros energija: 100–240 V, 50 / 60 Hz
• Maitinimo tipas: AC įvestis, 10 V, 1,8 A
• Pagalbinė baterija: AA (nepridedama)
• Maitinimo elementų skaičius: 2

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 263 x 163 x 

135 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 319 x 227 x 185 

mm
• Svoris: 1,13 kg
• Svoris su pakuote: 2,1 kg

Priedai
• Nuotolinis valdymas
• Greitos pradžios vadovas
• Tarptautinės garantijos lapas
•
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