
 

 

Philips
stacja dokująca do 
urządzeń iPod/iPhone

ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Tuner FM, podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania, 10 W

DC295
Obudź się przy wspaniałej muzyce

dzięki tej stacji dokującej do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Przyjemna pobudka za sprawą muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad ze złączem Lightning 
lub najświeższych wiadomości radiowych. Krystalicznie czysty dźwięk i stylowa, 
aluminiowa obudowa sprawią, że dobrze zaczniesz dzień.

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Aluminiowa obudowa

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Wygodne użytkowanie
• Wielofunkcyjny pilot do zdalnego sterowania zestawem i urządzeniami iPod/iPhone
• Automatyczna synchronizacja czasu za pośrednictwem podstawki dokującej do urządzenia 

iPod/iPhone ze złączem Lightning
• Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku 

prądu

Zacznij dzień, jak lubisz
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach



 Alarm codzienny/weekendowy

Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o 
aktywnych użytkownikach prowadzących 
nowoczesny tryb życia, został wyposażony w 
podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne 
godziny budzenia na dni powszednie i 
weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla 
dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę 
budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do 
piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni 
powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać 
do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz 
dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek 
wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika 
codziennie wieczorem.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje 
wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień 
korektora — jazz, rock, pop i muzyka 
klasyczna — pozwalających na 
zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla 
różnych stylów muzycznych. Każdy tryb 
wykorzystuje technologię korekcji graficznej w 
celu automatycznego dostrojenia balansu 
dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości 
mających największe znaczenie w danym stylu. 
Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu 
dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja 
korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną 
przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie 
basów w nagraniu muzycznym w całym 
zakresie ustawień głośności — od niskiego do 
wysokiego — za jednym naciśnięciem 
przycisku! Ustawienie głośności na niskim 
poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby 
do tego nie dopuścić, można włączyć 
dynamiczne wzmocnienie basów, które 
pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po 
ściszeniu.

Aluminiowa obudowa
Obudowa zestawu z zestawu muzycznego 
firmy Philips została wykonana z odlewanego 
aluminium. Jest lekka i odporna na wysokie 
temperatury. Zapewnia również dużą 
wytrzymałość, solidność i odporność na 
korozję.

Wielofunkcyjny pilot do zdalnego 
sterowania

Dzięki wielofunkcyjnemu pilotowi zdalnego 
sterowania firmy Philips możesz teraz 
sterować zarówno zestawem muzycznym 
firmy Philips, jak i swoim odtwarzaczem iPod 
lub telefonem iPhone, oraz przeszukiwać z 
łatwością setki utworów za pomocą jednego 
przycisku. Uwzględnione na wyświetlaczu 
informacje o liście odtwarzania, albumie, 

wykonawcy, gatunku i utworze przyspieszają i 
usprawniają przeglądanie setek plików. Dzięki 
temu całą operację można przeprowadzić 
jedną ręką, co gwarantuje wyjątkową wygodę 
korzystania.

Automatyczna synchronizacja czasu
Automatyczna synchronizacja czasu za 
pośrednictwem podstawki dokującej do 
urządzenia iPod/iPhone ze złączem Lightning

System Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex 
emituje niskie tony o większej głębi niż 
kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten 
różni się od systemu kompaktowego tubą 
basową akustycznie zharmonizowaną z 
głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć 
obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy 
regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 
System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w 
tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły 
głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją 
głośnika niskotonowego oznacza to ogólne 
wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Podwójny alarm

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony 
w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. 
Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, 
zaś drugą — aby obudzić partnera lub 
partnerkę.
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Zalety
Stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone
ze złączem Lightning do urządzeń iPod/iPhone/iPad, Tuner FM, podwójny alarm, Podtrzymywanie zasilania, 
10 W
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Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch 5. generacji, iPod nano 7. 

generacji

Zgodność z urządzeniem iPad
• Zgodność z: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, 

iPad Pro

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie 
odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie do przodu/
do tyłu, Odtwarzanie/wstrzymanie, Następna/
poprzednia ścieżka

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM

Zegar
• Typ: Cyfrowy
• Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

Budzik
• Liczba alarmów: 2
• Źródło alarmu: Stacja dokująca, Radio FM, Sygnał 

dźwiękowy
• Dobowe kasowanie budzika
• Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
• Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Udogodnienia
• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny
• Typ wyświetlacza: LCD
• Kolor podświetlenia: Biały
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa korekcja 

dźwięku (DSC), Dynamiczne wzmocnienie basów
• System dźwięku: Stereo
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
• Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Główny głośnik: System Bass Reflex

Możliwości połączeń
• Wejście audio (3,5 mm)

Moc
• Zasilanie sieciowe: 100–240 V, 50/60 Hz
• Rodzaj zasilania: Prąd przemienny, 10 V, 1,8 A
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania: AA (do 

nabycia osobno)
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

263 x 163 x 135 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

319 x 227 x 185 mm
• Waga: 1,13 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 2,1 kg

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania
• Skrócona instrukcja obsługi
• Broszura gwarancyjna (cały świat)
•
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Dane techniczne
Stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone
ze złączem Lightning do urządzeń iPod/iPhone/iPad, Tuner FM, podwójny alarm, Podtrzymywanie zasilania, 
10 W
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