
 

 

Philips
Rádio relógio com alarme 
para iPod/iPhone

• 8 W

DC315
Comece o dia à sua maneira!

Acorde ao som das músicas do seu iPhone/ iPod
Comece o dia de forma agradável com a música do iPhone/iPod no rádio relógio da 
Philips com alarme duplo. Possuindo várias fontes, este elegante sistema permite-lhe 
despertar ao som da música que selecciona de dispositivos portáteis ou da rádio.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo

Comece o dia à sua maneira
• Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de 

vida
• Acorde ao som da música do iPod/iPhone ou do rádio
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Som rico e cristalino
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Potência de saída total de 8 W RMS



 

DC315/12

* Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 
dB, pois pode prejudicar a audição.
• Potência de saída: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO • Garantia: Certificado de garantia
•

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 

iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, 
iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, 
iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod com 
visor a cores, iPod de 5.ª geração

Reprodução de áudio
• Modos de reprodução na base: avanço e 

retrocesso rápido, faixa seguinte e anterior, 
reproduzir e pausa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática

Funcionalidades
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

alarme com aviso sonoro contínuo, despertador 
com rádio, repetir alarme (snooze), alarme duplo

• Relógio: Digital, temporizador
• Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod

Som
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Altifalantes
• N.º de altifalantes incorporados: 2
• Diafr. altifalantes: Sistema de magneto de neodímio

Conectividade
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

Alimentação
• Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
• Tipo de alimentação: Entrada de CA

Dimensões
• Peso bruto: 1,26 kg
• Dimensões do cartão principal: 420 

segundos x 223 x 160 mm
• Quantidade de caixas principais: 2
• Peso da caixa principal: 2,72 kg
• Largura da embalagem: 205 mm
• Altura da embalagem: 205 mm
• Profundidade da embalagem: 150 mm
• Peso: 0,98 kg
• Profundidade da unidade principal: 79 mm
• Altura da unidade principal: 80 mm
• Largura da unidade principal: 216 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

183 x 183 x 130 mm

Acessórios
• Cabos/ligação: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, 

Transformador CA-CC
• Outros: Manual de início rápido, Manual do 

utilizador
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