
 

 

Philips
Zestaw audiowizualny ze 
stacją dokującą

DC315
Wstawaj przy ulubionej melodii

odtwarzanej z telefonu iPhone, odtwarzacza iPod lub radia
Rozpocznij wspaniały dzień, słuchając ulubionych melodii z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod za 

pomocą zestawu audiowizualnego Philips DC315 z podwójnym alarmem. Urządzenie, wyposażone w 

możliwość odtwarzania muzyki z wielu źródeł, umożliwia budzenie się przy ulubionej muzyce z urządzeń 

przenośnych lub radia.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Odtwarzanie i ładowanie telefonu iPhone/iPod
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Zacznij dzień, jak lubisz
• Budzenie przy muzyce z telefonu iPhone/odtwarzacza iPod lub muzyki z radia
• Podwójny alarm z ustawieniami na dni pracy i weekendy
• Delikatny budzik z narastającym dźwiękiem

Bogaty i czysty dźwięk
• Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy
• Całkowita moc wyjściowa 2 x 4 W RMS
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* Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością 
ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 4 W •
Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod touch 2. generacji, 

iPod classic, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. 
generacji, iPod 5. generacji, iPod z kolorowym 
wyświetlaczem, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1. 
generacji, iPod nano 2. generacji

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie 
odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie do przodu/
do tyłu, Następna/poprzednia ścieżka, 
Odtwarzanie/wstrzymanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM

Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Budzenie: Dobowe kasowanie budzika, Godzina 

podwójnego alarmu, Budzenie brzęczykiem, 
Budzenie radiem, Powtarzanie budzenia (drzemka), 
Wyłącznik czasowy

• Wygoda użytkownika: Wyłącznik czasowy

Dźwięk

• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Magnes neodymowy

Możliwości połączeń
• Złącze MP3: Tak, gniazdo 3,5 mm

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

420 x 223 x 160 mm
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2
• Waga kartonu zbiorczego: 2,72 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

205 x 205 x 150 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 1,26 kg
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

216 x 80 x 79 mm
• Waga: 0,89 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód stereo z wtykami 

3,5 mm, Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona 
instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Karta 
gwarancyjna
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