
 

 

Philips
Docking station voor iPod/
iPhone

met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone/iPad
FM, tweevoudig alarm
10 W, back-up voor tijd en alarm

DC295
Word wakker met heerlijke muziek

met dit docking station voor iPod of iPhone
Heerlijk ontwaken met de mooiste muziek of meteen op de hoogte van het radionieuws door uw 
iPhone/iPod met Lightning-aansluiting. Het kristalheldere geluid geeft elke dag een sprankelend 
begin, en de gestroomlijnde aluminium behuizing voegt een vleugje stijl toe aan elke slaapkamer.

Ontwerp dat past in uw interieur
• Aluminium behuizing

Verrijk uw luisterervaring
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
• Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Gebruiksvriendelijk
• Alles-in-één afstandsbediening voor uw systeem en iPod/iPhone
• Automatische tijdsynchronisatie via iPod/iPhone-dock met Lightning-aansluiting
• Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt

Begin de dag op uw manier
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
• Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl



 Wekfunctie voor weekdagen en het 
weekend

Deze moderne klokradio heeft een dubbele 
alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden 
kunt instellen voor weekdagen en het weekend 
of zelfs verschillende wektijden voor u en uw 
partner. De wektijden kunt u naar wens 
instellen: dezelfde wektijden voor de hele 
week van maandag tot en met zondag of een 
vroege wektijd voor de weekdagen van 
maandag tot en met vrijdag en een lekker late 
wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook 
kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet 
langer elke avond een andere wektijd in te 
stellen.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

Aluminium behuizing
De gegoten aluminium behuizing van dit 
Philips-muzieksysteem is licht en kan hoge 
temperaturen weerstaan. Het zorgt ervoor dat 
het systeem sterk, buigvast en roestbestendig 
is.

Alles-in-één afstandsbediening

Vanaf nu kunt u met de Philips alles-in-één 
afstandsbediening zowel op uw Philips-
muzieksysteem als op uw iPod/iPhone 
eenvoudig met één druk op de knop door 
honderden nummers navigeren. Dankzij 
weergaven van de gegevens per afspeellijst, 
album, artiest, genre of nummer kunt u snel en 
eenvoudig door honderden bestanden 

navigeren. Het apparaat kan met één hand 
worden bediend en zorgt voor een bijzondere 
gebruikservaring.

Automatische tijdsynchronisatie
Automatische tijdsynchronisatie via iPod/
iPhone-dock met Lightning-aansluiting

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een 
compact luidsprekerboxsysteem met een 
diepe bas. Het verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de 
lage frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bas en minder vervorming. De 
lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren 
als een conventionele woofer. Samen met de 
reactie van de woofer vergroot het systeem de 
lage-frequentiegeluiden in het algemeen en 
levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe 
bas op.

Tweevoudig alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met 
twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf 
en de andere voor uw partner.
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Kenmerken
Docking station voor iPod/iPhone
met Lightning-aansluiting voor iPod/iPhone/iPad, FM, tweevoudig alarm, 10 W, back-up voor tijd en alarm
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Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod touch 5e generatie, iPod 

nano 7e generatie

iPad-compatibiliteit
• Compatibel met: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 

4, iPad Pro

Audioweergave
• Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod 

opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, 
Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige 
nummer

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM
• Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne

Klok
• Type: Digitaal
• Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur

Alarm
• Aantal alarmen: 2
• Alarmbron: Dock, FM-radio, Zoemer
• Alarm na 24 uur opnieuw instellen
• Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
• Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Comfort
• Afstandsbediening: Multifunctioneel
• Schermtype: LCD
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

Geluid
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control, 

Dynamic Bass Boost
• Geluidssysteem: Stereo
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Hoofdluidspreker: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Connectiviteit
• Audio-ingang (3,5 mm)

Vermogen
• Netspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Voedingstype: AC-ingang, 10 V, 1,8 A
• Back-upbatterij: AA (niet meegeleverd)
• Aantal batterijen: 2

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 263 x 163 x 135 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 319 x 227 x 185 

mm
• Gewicht: 1,13 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 2,1 kg

Accessoires
• Afstandsbediening
• Snelstartgids
• Wereldwijde garantiekaart
•
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Specificaties
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