
 

 

Philips
Klockradio med larm, för 
iPod/iPhone

DC220
Välj själv hur dagen ska börja!

Vakna till musik från din iPhone/iPod
Rivstarta dagen med Philips klockradio för iPhone/iPod som ger dig dina favoritlåtar med 
fantastiskt ljud. Den har olika larminställningar för veckodagar och helger, plus FM-radio 
och MP3 Link för fler musikalternativ.

Starta dagen som du vill
• Vakna till musik eller radio från din iPod/iPhone
• Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil
• Mjuk väckningssignal med gradvis ökande larmvolym

Lyssna på musik från olika källor
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Digital FM-mottag. med förinställningar
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Fylligt och klart ljud
• Total uteffekt på 5 W RMS
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lättanvänd
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet



 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.

Docka iPod/iPhone i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som 
passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. 
Dessutom fungerar den även med de flesta slags 
fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den 
är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan 
krångel.
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Funktioner
• Garanti: Garanticertifikat
•

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Classic, iPod Mini, iPod 

Nano, iPod nano 1st generation, iPod nano 2nd 
generation, iPod nano 3rd generation, iPod nano 
4th generation, iPod nano 5th generation, iPod 
Touch, iPod touch 2nd generation, iPod touch 2nd 
gen 8/16/32 GB, iPod med färgdisplay, iPod 5th 
generation

Ljuduppspelning
• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 

framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela 
upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Bekvämlighet
• Larm: larmsignal, radiolarm/radioväckning, 

repeterande larm (insomningsfunktion), dubbelt 
larm

• Färg på bakgrundsbelysning: White
• Klocka: Digital, insomningsfunktion
• Skärmtyp: LCD-display
• Laddningsenhet: iPhone, iPod

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 2 x 2,5 W

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2

Anslutningar
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
• Strömtyp: AC-ingång

Mått
• Huvudförpackningens mått: 566 x 165 x 261 mm
• Bruttovikt: 1,15 kg
• Antal i förpackning: 4
• Vikt på huvudkartong: 4,9 kg
• Paketbredd: 255 mm
• Paketbredd: 153 mm
• Pakethöjd: 139 mm
• Vikt: 0,89 kg
• Huvudenhet, djup: 139,4 mm
• Huvudenhet, höjd: 105 mm
• Huvudenhet, bredd: 216,9 mm

Tillbehör
• Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel, 

Nätadapter
• Övrigt: Snabbstartguide, Bruksanvisning
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