
 

 

Philips
Dokovacia stanica pre 
iPod/iPhone

s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone/iPad
FM, dvojitý budík
10 W, zálohovaný čas a budík

DC295
Nechajte sa zobudiť skvelou hudbou

s touto dokovacou stanicou pre iPod/iPhone/iPad
Jemné prebúdzanie pri melódiách skvelej hudby zo zariadenia iPod/iPhone/iPad s konektorom 
Lightning alebo pri najnovších správach z rádia. Rozjasnite svoje rána krištáľovo čistým zvukom 
a skrášlite svoju spálňu štipkou štýlového dizajnu vo forme hliníkovej skrinky.

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Hliníková skrinka

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Jednoduché používanie
• Univerzálny diaľkový ovládač pre váš systém a iPod/iPhone
• Automatická synchronizácia času cez dok iPod/iPhone s konektorom Lightning
• Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd

Začnite deň po svojom
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
• Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl



 Budík na pracovné dni a víkend

Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na 
moderný životný štýl je vybavený funkciou 
duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť 
rozličné časy budenia pre pracovné dni a 
víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia 
budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné 
prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý 
týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne 
môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od 
pondelka do piatku a lenivé driemanie počas 
sobôt a nedieľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto 
pohodlné funkcie vám šetria starosti s 
nastavovaním rozličných časov budenia každú 
noc.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám 
ponúka výber prednastavených ovládacích 
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou 
ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy 
pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa 
technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 
presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 

tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

Hliníková skrinka
Hliníkový odliatok tohto hudobného systému 
Philips je ľahký a dokáže odolať prostrediam s 
vysokými teplotami. Ponúka vysokú pevnosť a 
tvrdosť, ako aj dobrú odolnosť voči korózii.

Univerzálny diaľkový ovládač

Pomocou univerzálneho diaľkového ovládača 
Philips môžete jednoducho ovládať hudobný 
systém Philips aj zariadenie iPod/iPhone so 
stovkami skladieb len jedným stlačením na 
diaľkovom ovládači. Táto navigácia, pri ktorej 
sa informácie zobrazujú podľa zoznamu 

prehrávaných skladieb, albumu, interpreta, 
žánru či skladby, umožňuje rýchly a 
jednoduchý pohyb po stovkách súborov. 
Umožňuje ovládanie jednou rukou a zaručuje 
jedinečný používateľský zážitok.

Automatická synchronizácia času
Automatická synchronizácia času cez dok iPod/
iPhone s konektorom Lightning

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký 
zážitok z basov z kompaktného systému 
reproduktorov. Odlišuje sa od bežného 
systému reproduktorov dodatočným 
kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového 
otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. 
Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru 
rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a 
vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Dvojitý budík

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre 
seba, druhý na zobudenie vášho partnera.
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Hlavné prvky
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Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch 5. generácie, iPod nano 

7. generácie

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, 

iPad Pro

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia 

iPhone, Nabíjanie iPod, Rýchlo dopredu a dozadu, 
Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca 
skladba

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• Frekvenčný rozsah: 87,5 – 108 MHz
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa

Hodiny
• Typ: Digitálny
• Formát času: 12 h, 24-hodinový

Budík
• Počet budíkov: 2
• Zvuk budíka: Základňa, Rádio FM, Bzučiak
• 24-hodinové resetovanie budíka: áno
• Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
• Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Vybavenie a vlastnosti
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný
• Typ displeja: displej LCD
• Farba podsvietenia: Biela
• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku, 

Dynamické zvýraznenie basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príkon
• Napájanie zo siete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Typ napájania: Vstup AC, 10 V, 1,8 A
• Záložná batéria: AA (nie je súčasťou balenia)
• Počet batérií: 2

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 263 x 163 x 135 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 319 x 227 x 185 mm
• Hmotnosť: 1,13 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 2,1 kg

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: áno
• Stručná príručka spustenia: áno
• Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno
•
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Technické údaje
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