
 

 

Philips
Estação de base para iPod/
iPhone

com conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
FM, alarme duplo
10 W, energia de reserva p/ hora/
alarme

DC295
Acorde ao som de excelente música

com esta estação de base para iPod/iPhone/iPad
Acorde suavemente ao som da música fantástica do seu iPod/iPhone/iPad com o conector 
Lightning ou actualize-se com as notícias da rádio. Torne as suas manhãs mais alegres com 
um som cristalino e dê um toque de elegância ao seu quarto com a caixa em alumínio.

Design que se mistura com a decoração interior
• Caixa em alumínio

Enriqueça a sua experiência sonora
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Sintonização digital FM com estações programadas
• Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Fácil de usar
• Telecomando completo para o sistema e iPhone/iPod
• Sincronização automática de hora através da base para iPod/iPhone com conector Lightning
• Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia

Comece o dia à sua maneira
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de 

vida



 Alarme para dias de semana/fim-de-
semana

Concebido tendo em vista os estilos de vida 
modernos, este rádio relógio tem uma função 
de alarme dupla que permite definir diferentes 
alarmes para dias de semana e fins-de-semana 
ou até mesmo variar as definições do alarme 
para casais. As definições do alarme podem ser 
personalizadas para as mesmas horas de 
alarme durante toda a semana, de segunda a 
domingo. Em alternativa, pode definir o alarme 
para tocar cedo de segunda a sexta e para 
poder ficar na cama mais tempo aos sábados e 
domingos. Seja qual for a escolha, esta prática 
função poupa o trabalho de definir uma hora 
de alarme para cada noite.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese 
de utilizar os controlos predefinidos Jazz, 
Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de 
frequência para os diferentes estilos musicais. 
Cada modo utiliza tecnologia de equalização 
gráfica para ajustar automaticamente o 
equilíbrio do som e melhorar as frequências de 
som mais importantes no estilo musical 
escolhido. Assim, com o Controlo de Som 
Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua 
música, ajustando com precisão o equilíbrio de 

som de acordo com o tipo de música que está 
a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer 
musical salientando os tons graves da gama de 
definições de volume - de baixo para alto – 
através de um só toque num botão! 
Normalmente, as frequências realmente baixas 
perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para 
que possa apreciar um som consistente, 
mesmo em volumes baixos.

Caixa em alumínio
A forma em alumínio deste sistema de música 
Philips é leve e pode suportar ambientes com 
temperaturas mais altas. Além disso, oferece 
alta resistência e rigidez, assim como boa 
resistência à corrosão.

Telecomando completo

Com o telecomando completo Philips, pode 
agora percorrer facilmente centenas de 
canções no seu sistema de música Philips e no 
seu iPod/iPhone, ao premir um simples botão 
do telecomando. Apresentando informações 
listadas segundo a lista de reprodução, o 
álbum, o artista, o género ou faixa, a navegação 

é rápida e simples, mesmo em centenas de 
ficheiros. Permite a operação com uma mão e 
garante uma experiência de utilização única.

Sincronização automática de hora
Sincronização automática de hora através da 
base para iPod/iPhone com conector Lightning

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves 
proporciona uma experiência dos sons graves 
profunda a partir de um sistema de altifalantes 
compacto. Difere de um sistema de altifalantes 
convencional devido à adição de um tubo de 
graves alinhado acusticamente com o woofer 
para optimizar o desempenho das frequências 
baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor 
distorção. O sistema funciona através da 
ressonância da massa de ar no tubo de graves 
para vibrar como um woofer convencional. 
Combinado com a resposta do woofer, o 
sistema expande todos os sons das baixas 
frequências para criar toda uma nova dimensão 
de graves profundos.

Alarme duplo

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de 
alarme diferentes. Defina uma hora de alarme 
para o acordar e outra hora de alarme para 
acordar outra pessoa.
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Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch de 5.ª geração, iPod 

nano de 7.ª geração

Compatível com iPad
• Compatível com: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 

4, iPad Pro

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o 

iPhone, Carregar o iPod, Avanço e retrocesso 
rápido, Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e 
anterior

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM

Relógio
• Tipo: Digital
• Formato das horas: 12 h, 24 h

Alarme
• Número de alarmes: 2
• Fonte de alarme: Base, rádio FM, Sinal sonoro
• Reinício do alarme a cada 24 horas
• Repetir alarme: Sim, 9 minutos
• Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Funcionalidades
• Telecomando: Multifuncional

• Tipo de Ecrã: LCD
• Cor da retroiluminação: Branco
• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 

Luminosidade

Som
• Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 

Dynamic Bass Boost
• Sistema de som: Estéreo
• Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2
• Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de 

Graves

Conectividade
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Alimentação
• Alimentação eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
• Tipo de alimentação: Entrada de CA, 10 V, 1,8 A
• Pilha de reserva: AA (não incluída)
• Número de pilhas: 2

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 263 x 163 x 

135 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 319 x 227 x 

185 mm
• Peso: 1,13 kg
• Peso incl. embalagem: 2,1 kg

Acessórios
• Telecomando
• Manual de início rápido
• Folheto de garantia mundial
•
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