
 

 

Philips
staţie de andocare pentru 
iPod/iPhone

cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone/iPad
FM, alarmă dublă
10 W, ceas și alarmă de siguranţă

DC295
Treziţi-vă cu o muzică excelentă

cu această staţie de andocare pentru iPod/iPhone/iPad
Treziţi-vă delicat cu muzică excelentă de pe iPod/ iPhone/iPad cu conectorul Lightning 
sau fiţi la curent cu ştirile de la radio. Învioraţi-vă dimineţile cu sunet de o claritate 
excepţională şi adăugaţi puţin stil dormitorului dvs. cu carcasa din aluminiu.

Design care se potrivește interiorului
• Carcasă din aluminiu

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning

Ușor de utilizat
• Telecomandă all-in-one pentru sistemul dvs. și iPod/iPhone
• Oră de sincronizare automată prin andocare iPod/iPhone cu conectorul Lightning
• Oră și alarmă de siguranţă pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent

Începeţi ziua cum doriţi
• Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteţi trezi la ore 

diferite
• Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă



 Alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend

Conceput special pentru stilul de viaţă din 
prezent, acest radio cu ceas dispune de o 
alarmă dublă, care vă permite să setaţi ore 
diferite de alarmă pentru zile lucrătoare și 
weekend sau chiar modifica setările alarmei 
pentru cupluri. Setările alarmei pot fi 
personalizate pentru aceleași ore de alarmă pe 
parcursul întregii săptămâni, de luni până 
duminică. Sau puteţi seta alarma pentru a vă 
trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până 
vineri, și pentru a lenevi în pat sâmbăta și 
duminica. Indiferent de varianta aleasă, datorită 
acestor funcţii confortabile nu mai trebuie să vă 
bateţi capul cu diferite ore de alarme în fiecare 
seară.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 

bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

Carcasă din aluminiu
Carcasa din aluminiu a acestui sistem muzical 
de la Philips este ușoară și poate rezista la 
medii cu temperaturi înalte, oferă durabilitate 
și rigiditate înalte, deopotrivă cu o bună 
rezistenţă la coroziune.

Telecomandă all-in-one

Cu telecomanda Philips all-in-one, acum puteţi 
parcurge ușor sute de melodii pe sistemul 
muzical Philips și iPod/iPhone cu o simplă 
apăsare a telecomenzii. Informaţiile afișate sunt 
listate în funcţie de lista de melodii, album, 

interpret, gen muzical sau melodie și permit 
navigarea rapidă și simplă prin sute de fișiere. 
Permite operarea cu o singură mână și 
garantează o experienţă unică.

Oră de sincronizare automată
Oră de sincronizare automată prin andocare 
iPod/iPhone cu conectorul Lightning

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui 
bas puternic și profund, utilizând incinte de 
dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul 
convenţional printr-un tub acustic suplimentar, 
aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea 
redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un 
sunet controlat mai profund și cu mai puţine 
distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Alarmă dublă

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore 
de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru 
trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea 
partenerului.
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Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod touch generaţia 5, iPod nano 

generaţia 7

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, 

iPad Pro

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, 

Încărcare iPod, Repede înainte și înapoi, Redare și 
Pauză, Melodia următoare și anterioară

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Gamă de frecvenţe: 87,5-108 MHz
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM

Ceas
• Tip: Digital
• Formatul orei: 12 H, 24 ore

Alarmă
• Nr. de alarme: 2
• Sursa alarmei: Conectare, radio FM, Sonerie
• Resetare alarmă la 24 de ore
• Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
• Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

Confort
• Telecomandă: Multi-funcţional

• Tip ecran: LCD
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Digital Sound 

Control, Dynamic Bass Boost
• Sistem audio: Stereo
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
• Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2
• Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex

Conectivitate
• Intrare audio (3,5 mm)

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V, 50/60 Hz
• Tip alimentare: Intrare c.a, 10 V, 1,8 A
• Baterie de siguranţă: AA (nu este inclusă)
• Număr de baterii: 2

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (G x A x Î): 263 x 163 x 

135 mm
• Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 319 x 227 x 

185 mm
• Greutate: 1,13 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,1 kg

Accesorii
• Telecomandă
• Ghid de iniţiere rapidă
• Certificat de garanţie internaţională
•
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