Philips
Radio jam tiga kali
pengisian daya dengan dock
dual
DualDock untuk iPod/iPhone/iPad
Port USB untuk pengisian daya
FM, alarm ganda
8W
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Dibangunkan musik hebat
dengan docking station iPod/iPhone/iPad ini
Putar dan isi daya iPod/iPhone/iPad Anda melalui konektor Lightning atau 30-pin, dan dapatkan
suara yang kaya dan jernih. Jam radio alarm dengan dok ganda yang trendi ini dilengkapi port USB
ekstra sehingga Anda bisa mengisi daya 3 perangkat sekaligus dan bisa bangun tepat waktu
Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar
• Sistem DualDock untuk mengisi daya dan memutar iPod/iPhone/iPad Anda
• Driver speaker neodymium untuk suara yang kaya dan jernih
• Daya output total RMS 8W
• Penyelarasan digital FM dengan prasetel
Mudah digunakan
• Sinkronisasi jam otomatis dengan iPod/iPhone/iPad ketika diletakkan
• USB ekstra untuk pengisian daya ponsel pintar atau tablet tambahan
• Cadangan waktu dan alarm untuk bangun tidur tepat waktu meskipun daya terputus
• Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah
Awali hari dengan cara unik Anda
• Dibangunkan dengan musik iPod/iPhone/iPad Anda atau musik di radio
• Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda
• Pengaturan alarm hari kerja/ akhir pekan untuk melengkapi gaya hidup Anda

Radio jam tiga kali pengisian daya dengan dock dual
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DualDock untuk iPod/iPhone/iPad Port USB untuk pengisian daya, FM, alarm ganda, 8W

Kelebihan Utama
Driver speaker neodymium
Driver speaker neodymium untuk suara yang
kaya dan jernih

Sinkronisasi jam otomatis

AUDIO-IN (3,5 mm)

Ketika tersambung dan diletakkan, sistem
docking ini akan menyinkronisasi secara
otomatis jam dengan iPod/iPhone/iPad Anda
dalam waktu beberapa detik. Dengan fitur
mudah, Anda tidak perlu mengatur waktu
secara manual.

Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati
semua musik Anda dari perangkat dan
komputer portabel Anda. Colokkan perangkat
ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips
Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat
dari keluaran headset. Saat sudah terhubung,
Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik
secara langsung pada set speaker yang
superior. Philips memberikan suara terbaik.

8W RMS

Sistem ini memiliki daya output total RMS 8W.
RMS mengacu pada Root Mean Square yang
merupakan pengukuran umum daya audio, atau
daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio
ke pengeras suara, yang diukur dalam watt.
Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras
suara dan sensitivitasnya menentukan daya
suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran
watt, semakin baik pula daya suara yang
dihasilkan speaker.

USB tambahan
USB ekstra untuk pengisian daya ponsel pintar
atau tablet tambahan

Alarm ganda
Alarm hari kerja/ akhir pekan

Penyelarasan digital FM dengan prasetel

FM Digital menawarkan pilihan musik
tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem
audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun
yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan
tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi.
Dengan stasiun radio prasetel yang dapat
disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat
stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali
menyelaraskan frekuensi secara manual.

Dirancang untuk gaya hidup masa kini, radio
jam ini memiliki fitur alarm ganda, yang
memungkinkan Anda mengatur alarm dengan
waktu berbeda untuk hari kerja dan akhir
pekan atau bahkan mengatur alarm yang
berbeda bagi pasangan. Pengaturan alarm dapat
disesuaikan dengan waktu alarm yang sama
untuk sepanjang minggu, dari Senin sampai
Minggu. Atau Anda dapat mengatur alarm
untuk memulai hari lebih awal di hari kerja, dari
Senin sampai Jumat, dan bersantai di hari Sabtu
dan Minggu. Apa pun pilihan Anda, fitur praktis
ini akan membantu Anda dari kerepotan
mengatur waktu alarm yang berbeda setiap
malamnya.

Sistem audio Philips dilengkapi dengan dua
waktu alarm. Atur satu waktu alarm untuk
membangunkan Anda dan waktu lain untuk
membangunkan pasangan Anda.
Cadangan waktu dan alarm
Jika terjadi kegagalan daya, jam pintar ini akan
tetap menjaga waktu dan pengaturan
tepercaya. Alarm yang dijadwalkan akan tetap
aktif meskipun layar mati - semua ini berkat
baterai pra-pemasangan. Saat daya kembali
menyala, tidak diperlukan penyesuaian jam atau
mengembalikan pengaturan. Lebih hebatnya
lagi, jika cadangan daya tidak disimpan, baterai
akan memberikan energi yang cukup untuk
buzzer menyala pada waktu alarm yang sudah
diatur - memastikan Anda tidak telat bangun
tidur.
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Spesifikasi
Kompatibilitas iPhone

Nyaman

Kompatibilitas iPod

Suara

• Kompatibel dengan: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S,
iPhone 6S Plus, iPhone SE
• Kompatibel dengan: iPod touch generasi kelima,
iPod touch generasi keempat, iPod touch generasi
ketiga, iPod touch generasi kedua, iPod touch
generasi ketujuh, iPod nano generasi keenam, iPod
nano generasi kelima, iPod nano generasi keempat,
iPod nano generasi ketiga

Kompatibilitas iPad

• Kompatibel dengan: iPad dengan tampilan Retina,
iPad mini, iPad 2

Pemutaran Audio

• Mode pemutaran penyangga: Mengisi daya iPhone,
Mengisi daya iPod, Dipercepat dan mundur, Putar
dan Jeda, Trek Berikutnya dan Sebelumnya

Tuner/Penerima/Transmisi
•
•
•
•
•

Tuner pita frekuensi: FM
Jangkauan frekuensi: 87,5-108 MHz
Penyelarasan digital otomatis
Stasiun prasetel: 20
Antena: Antena FM

Jam

• Penyempurnaan Suara: Kontrol Suara Digital,
Dynamic Bass Boost
• Sistem Suara: Stereo
• Daya output (RMS): 8W
• Kontrol volume: naik/turun

Pengeras suara

• Speaker terpasang: 2
• Speaker Utama: Sistem Speaker Bass Reflex

Konektivitas

• Audio in (3,5mm)
• USB: USB 2.0 x 1

Pengisian Daya via USB
•Y
• 5V, 2,1A

Daya
•
•
•
•

Jenis daya: Masukan AC
Stopkontak: 100-240V, 50/60Hz
Baterai cadangan: AA (tidak termasuk)
Jumlah baterai: 2

Dimensi

• Jenis: Digital
• Format waktu: 12J, 24J

Alarm
•
•
•
•
•

• Jenis Layar: LCD
• Warna backlight: Putih
• Penyempurnaan layar: Kontrol Kecerahan

Jumlah alarm: 2
Sumber alarm: Dock, Radio FM, Buzzer
Pengaturan ulang alarm 24 jam
Snooze (ulang alarm): Ya, 9 mnt
Timer tidur: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 menit

• Dimensi produk (PxLxT): 263 x 163 x
135 milimeter
• Dimensi kemasan (PxLxT): 319 x 227 x 185 mm
• Berat: 1,13 kg
• Berat termasuk Kemasan: 2,1 kg

Aksesori

• Panduan cepat
• Pamflet Garansi Internasional
•
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