
 

 

Philips
dokkingstasjon for iPod/
iPhone

Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone/iPad
FM, dobbel alarm
10W, tids- og alarm-backup

DC295
Våkne opp til god musikk

med denne iPod-/iPhone-/iPad-dokkingstasjonen
Våkne opp på en behagelig måte med musikk fra iPod/iPhone/iPad med Lightning-
kontakten, eller bli oppdatert med nyhetene på radio. Krystallklar lyd gjør morgenen 
bedre, og kabinettet i aluminium tilfører litt stil til soverommet.

Design som passer interiøret
• Kabinett i aluminum

En rikere lydopplevelse
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg
• Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lett å bruke
• Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPod/iPhone
• Automatisk synkronisering av tid via dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-kontakt
• Tids- og alarm-backup for vekking til riktig tid selv når strømmen går

Start dagen på din måte
• Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
• Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din



 Alarm for ukedag/helg

Denne klokkeradioen er laget med tanke på en 
moderne livsstil, og den har en dobbel 
alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi 
forskjellige alarmtider for ukedager og helg 
eller forskjellige alarminnstillinger for par. 
Alarminnstillingene kan skreddersys for samme 
alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller 
du kan angi alarmen for en tidlig start på 
ukedagene fra mandag til fredag, og få sove 
lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger 
sparer denne praktiske funksjonen deg for å 
måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop 
og Classic, som du kan bruke til å optimere 
frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver 
modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å 
justere lydbalansen automatisk og forbedre de 
viktigste lydfrekvensene i den valgte 
musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt 
å få mer ut av musikken ved at lydbalansen 
finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med 
ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir 
vanligvis borte når volumet er lavt. For å 
motvirke dette kan du slå på dynamisk 
bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik 
at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen 
også når du senker volumet.

Kabinett i aluminum
Aluminiumen i dette Philips-musikkanlegget er 
lett og tåler miljøer med høye temperaturer. I 
tillegg gir det deg styrke og stivhet og god 
korrosjonsmotstand.

Alt-i-ett-fjernkontroll

Med Philips' alt-i-ett fjernkontroll kan du nå 
enkelt navigere i både Philips-musikksystemet 
og iPod/iPhone gjennom hundrevis av sanger 
med ett trykk på fjernkontrollen. Naviger 
raskt, men enkelt, gjennom hundrevis av filer 
ved å vise informasjon sortert etter spilleliste, 
album, artist, sjanger eller spor. Dette gjør det 
mulig å bruke én hånd, og det garanterer en 
unik brukeropplevelse.

Automatisk synkronisering av tid
Automatisk synkronisering av tid via 
dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-
kontakt

Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt 
høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller 
det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem 
ved at det er akustisk justert etter wooferen 
for å forsterke gjengivelsen av de lave 
frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. 
Systemet fungerer ved å la luftmassen 
resonnere i basspipen slik at det vibrerer som 
en vanlig woofer. I kombinasjon med 
responsen i høyttaleren forsterker systemet 
lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av 
dyp bass.

Dobbel alarm

Philips-lydsystemet leveres med to 
alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som 
vekker deg, og det andre tidspunktet for å 
vekke partneren din.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch 5. generasjon, iPod 

nano 7. generasjon

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 

4, iPad Pro

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, 

Lader iPod, Hurtig forover og bakover, Play og 
pause, Neste og forrige spor

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Frekvensområde: 87,5–108 MHz
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne

Klokke
• Type: Digital
• Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Alarm
• Antall alarmer: 2
• Alarmkilde: Dokking, FM-radio, Summealarm
• 24-timers tilbakestilling av alarm
• Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
• Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Anvendelighet
• Fjernkontroll: Flerfunksjonell
• Skjermtype: LCD
• Bakbelysningsfarge: White
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll

Lyd
• Lydforbedring: Digital lydkontroll, dynamisk 

bassforsterking (DBB)
• Lydsystem: Stereo
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
• Volumkontroll: opp/ned

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Hovedhøyttaler: Bassrefleks-høyttalersystem

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd inn (3,5 mm)

Drift
• Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz
• Strømtype: AC-inngang, 10 V, 1,8 A
• Backup-batteri: AA (følger ikke med)
• Antall batterier: 2

Mål
• Produktmål (BxDxH): 263 x 163 x 135 millimeter
• Mål, emballasje (B x D x H): 319 x 227 x 185 mm
• Vekt: 1,13 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 2,1 kg

Tilbehør
• Fjernkontroll
• Hurtigstartveiledning
• Verdensomfattende garantihefte
•
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