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DC291
Събуждайте се в чудесно настроение

Докинг станция: слушайте и зареждайте
Тази стилна докинг станция Philips DC291/12 освобождава богатия и чист звук от вашия iPod/

iPhone/iPad. Слушайте и едновременно зареждайте вашето устройство или използвайте двете в 

комплект вместо будилник, за да се събуждате с любимата си музика или радиостанция.

Обогатете своето звуково изживяване
• Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
• Неодимова мембрана за богат и чист звук
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• Обща изходна мощност 10 W RMS

Лесна употреба
• Поставете своя iPod/iPhone дори когато е в калъфа си
• Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone/iPad при поставяне
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone/iPad или мелодии от радиото
• Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Алуминиево тяло за качествен вид и звук



 Аларма за делник и празник

Конструиран за модерния начин на живот, 
този радиочасовник има две аларми, което 
позволява да задавате различни часове за 
събуждане – за работни и почивни дни или 
за двамата от семейството. Настройките на 
алармите могат да се направят за еднакви 
часове за цялата седмица – от понеделник 
до неделя. Или пък, може да се зададе 
аларма за по-ранно започване в работните 
дни и за приятно излежаване в събота и 
неделя. Каквото и да изберете, тези удобни 
функции ви спестяват грижите да с играете 
с различните часове за събуждане всяка 
вечер.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 
ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.

Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/
iPad

Наслаждавайте се на любимата си MP3 
музика, докато зареждате вашия iPod/
iPhone/iPad! Поставката ви позволява да 
свържете вашето портативно устройство 
директно със системата на Philips, за да 
слушате любимата си музика с превъзходен 
звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/
iPhone/iPad, докато свири, за да слушате 
музика, без да се притеснявате, че 
батерията на портативния ви плейър ще се 
изтощи. Системата автоматично зарежда 
портативното устройство, докато то е в 
нея.

Нежно събуждане

Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на 
будилника. Обикновеният звук от 
будилници с предварително настроена сила 
или е прекалено тих, за да ви изправи на 
крака, или е така крещящо силен, че грубо 
ви изхвърля от леглото. Събудете се с 
избрана от вас музика, радиостанция или 
предупредителен сигнал. Силата на нежния 
тон за събуждане постепенно се увеличава 

от фино тиха до разумно силна, за да може 
нежно да ви разбуди.

Автоматична синхронизация на 
часовника

След свързване и поставяне, тази система за 
поставяне автоматично синхронизира 
часовника с вашия iPod/iPhone/iPad в 
рамките на секунди. С тази удобна функция 
не е необходимо да задавате времето 
ръчно.

Поставете своя iPod и iPhone

Интелигентно проектираният порт за 
поставяне с пружина поема без проблем 
всеки iPod или iPhone, без специални 
адаптери. Нещо повече, той работи дори 
когато повечето защитни калъфи са 
поставени – просто поставете вашия iPod 
или iPhone така, както си е. Вече можете да 
слушате любимата си музика, без да се 
притеснявате.
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Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod 
touch 4-то поколение, iPod nano 1-во 
поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 
3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod 
nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, 
iPod mini

Аудио възпроизвеждане
• Режими на възпроизвеждане от докинг 
системата: бързо напред и назад, меню, нагоре 
и надолу, следваща и предишна песен, 
изпълнение и пауза

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

Удобство
• Аларми: Двоен будилник, Аларма със зумер, 
Радиобудилник, Повторение на алармата 
(дрямка), Нежно събуждане, Таймер за 
заспиване, iPod аларма

• Часовник: Цифров
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Зарядно устройство: iPad, iPhone, iPod

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W

• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук, Динамично усилване на басите

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Мембрани на високоговорителите: Система с 
неодимови магнити

• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Възможности за свързване
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Power
• Мрежово захранване: ДА
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
• Резервна батерия: AAA (не е включена в 
комплекта)

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за 
потребителя, Гаранционна карта, 
Дистанционно управление, 3,5 мм стерео 
входен кабел

Размери
• Габарити на кашона: 330 x 351 x 243 мм
• Количество в общия кашон: 2
• Тегло на общия кашон: 5 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

321 x 170 x 232 мм
• Тегло вкл. опаковката: 2,4 кг
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

263 x 114 x 165 мм
• Тегло: 1,4 кг
•
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