
 

 

Philips
dockningsstation för iPod/
iPhone

med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone/iPad
FM, dubbelt larm
10 W, USB-port för uppladdning

DC295
Vakna till fantastisk musik

med den här iPod-/iPhone-/iPad-dockningsstationen
Vakna varsamt till skön musik från din iPod/iPhone/iPad med Lightning-kontakt eller få 
nyheter från radion. Gör dina morgnar ljusare med kristallklart ljud och sovrummet lite 
snyggare med aluminiumhöljet.

Design som matchar din inredning
• Aluminiumhölje

Berika din ljudupplevelse
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• Digital FM-mottag. med förinställningar
• Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Lättanvänd
• Allt-i-ett-fjärrkontroll för ditt system och din iPod/iPhone
• Automatisk synkroniseringstid via iPod/iPhone-docka med Lightning-kontakt
• Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömavbrott

Starta dagen som du vill
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
• Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil



 Veckodags-/veckoslutsalarm

Den här klockradion har designats med dagens 
moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel 
larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika 
larmtider för veckodagar och helger eller ha 
olika larminställningar för olika personer. 
Larminställningarna kan skräddarsys och du 
kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du 
kan också ställa in larmet på tidig väckning 
måndag-fredag och på sovmorgon på lördag 
och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här 
funktionen att du slipper besväret att strula 
med olika larmtider varje natt.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 
som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

Aluminiumhölje
Det formgjutna aluminiumhöljet på det här 
Philips-musiksystemet väger lite och klarar 
miljöer med höga temperaturer. Det är 
mycket starkt och styvt och har hög 
korrosionsbeständighet.

Allt-i-ett-fjärrkontroll

Med Philips allt-i-ett-fjärrkontroll kan du lätt 
navigera både i Philips-musiksystemet och i din 
iPod/iPhone bland hundratals låtar med en 
enkel knapptryckning på fjärrkontrollen. 
Navigeringen visar information enligt spellista, 
album, artist, genre eller spår och du får ett 
snabbt men ändå enkelt sätt att navigera bland 

hundratals filer. Du kan styra med en hand och 
får garanterat en unik användarupplevelse.

Automatisk synkroniseringstid
Automatisk synkroniseringstid via iPod/
iPhone-docka med Lightning-kontakt

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från 
kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från 
vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är 
akustiskt förbunden med woofern för att få en 
lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet 
blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
distorsion. Det fungerar genom att luftmassan 
i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan 
uppleva nya djupa basljud.

Dubbelt larm

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in 
en larmtid för att väcka dig och den andra till 
din partner.
DC295/12

Funktioner
Dockningsstation för iPod/iPhone
med Lightning-kontakt för iPod/iPhone/iPad, FM, dubbelt larm, 10 W, USB-port för uppladdning



Publiceringsdatum  
2016-07-05

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 001 00381
EAN: 08 71258 16783 02

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: 5:e generationens iPod Touch, 

7:e generationens iPod Nano

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 

4, iPad Pro

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, 

Laddning av iPod, Snabbspolning framåt och bakåt, 
Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Frekvensomfång: 87,5-108 MHz
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn

Klocka
• Typ: Digital
• Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

Larm
• Antal larm: 2
• Larmkälla: Dockning, FM-radio, Signal
• 24-timmars larmåterställning
• Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
• Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Bekvämlighet
• Fjärrkontroll: Flerfunktionell

• Skärmtyp: LCD
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning

Ljud
• Ljudförbättring: Digital ljudkontroll, DBB (Dynamic 

Bass Boost)
• Ljudsystem: Stereo
• Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
• Volymkontroll: upp/ned

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare

Anslutningar
• Ljudingång (3,5 mm)

Effekt
• Nätström: 100–240 V, 50/60 Hz
• Strömtyp: AC-ingång, 10 V, 1,8 A
• Reservbatteri: AA (medföljer ej)
• Antal batterier: 2

Mått
• Produktmått (B x D x H): 263 x 163 x 135 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 

319 x 227 x 185 mm
• Vikt: 1,13 kg
• Vikt inkl. förpackning: 2.1 kg

Tillbehör
• Fjärrkontroll
• Snabbstartguide
• Garantisedel för hela världen
•
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