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DC315
Keljen fel jobb lábbal!

Ébredjen iPhone/iPod dallamaira
Induljon kellemesen a napja az iPhone/iPod készüléken tárolt dallamoknak köszönhetően a kettős 

ébresztési funkcióval ellátott Philips órás rádióval. A több forrásból érkező zene mellett ez a stílusos 

rendszer lehetővé teszi, hogy hordozható készülékekről vagy rádióból választott zenére ébredve 

induljon a napja.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően
• Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy egy rádióműsorra
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Tiszta, részletgazdag hangzás
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• 8 W kimeneti RMS összteljesítmény
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* A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő 
használat halláskárosodást okozhat.
PMPO •
iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod classic, mini iPod, nano iPod, 

1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 
3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 
iPod touch, 2. generációs iPod touch, iPod színes 
kijelzővel, 5. generációs iPod

Audiolejátszás
• Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és 

visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás 
és szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Kényelem
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, berregő 

riasztás, rádiós ébresztés, riasztás ismétlése 
(szundítás), kettős ébresztés

• Óra: Digitális, elalváskapcsoló
• Töltőkészülék: iPhone, iPod

Hang
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 4 W RMS / 350 W 

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2
• Hangszórók: Neodímium mágneses rendszer

Csatlakoztathatóság
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Tápellátás
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Táplálás típusa: AC bemenet

Méretek
• Bruttó tömeg: 1,26 kg
• Fődoboz mérete: 420 x 223 x 160 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 2
• Fő kartondoboz tömege: 2,72 kg
• Csomag szélessége: 205 mm
• Csomag magassága: 205 mm
• Csomag mélysége: 150 mm
• Tömeg: 0,98 kg
• Főegység mélysége: 79 mm
• Főegység magassága: 80 mm
• Főegység szélessége: 216 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

183 x 183 x 130 mm

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: 3,5 mm-es sztereó 

vonalbemeneti kábel, AC/DC adapter
• Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató, 

Felhasználói kézikönyv
• Garancia: Garancialevél
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