Philips Walita
Rádio-relógio para iPod/
iPhone

8W

DC315

Comece o dia do seu jeito!
Acorde ao som de suas músicas do iPhone/iPod
Comece o dia de forma agradável ouvindo as músicas do seu iPhone/iPod pelo rádio-relógio Philips
com alarme duplo. Graças à capacidade de reproduzir diferentes fontes, este moderno sistema permite
que você acorde ao som da sua música favorita armazenada em um dispositivo portátil ou ao som do
rádio.
Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens
• Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
• MP3 Link para reprodução de músicas
• Reproduza e carregue seu iPod/iPhone simultaneamente
Comece o dia do seu jeito
• A configuração do alarme para dias de semana/finais de semana complementa o seu estilo de
vida
• Acorde ao som das suas músicas no iPod/iPhone ou rádio
• Despertador suave para um acordar prazeroso
Som potente e nítido
• O sistema de caixas acústicas Bass Reflex fornece graves profundos e potentes
• Potência total de saída de 8 W RMS

DC315/12

Rádio-relógio para iPod/iPhone
8W

Especificações
Compatibilidade com iPhone

• Compatível com: iPhone, iPhone 3G

Compatibilidade com iPod

• Compatível com: iPod classic, iPod mini, iPod nano,
iPod nano 1ª geração, iPod nano 2ª geração, iPod
nano 3ª geração, iPod nano 4ª geração, iPod touch,
iPod touch 2ª geração, iPod com display em cores,
iPod 5ª geração

Reprodução de áudio

• Modos de reprodução de dock: Avançar e
retroceder, Próxima faixa e faixa anterior,
Reproduzir e pausar

Sintonizador/Recepção/Transmissão
•
•
•
•

Faixas do sintonizador: FM
Pré-sintonia de estações: 20
Antena: Antena FM
Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital
automática

Praticidade

• Alarmes: Zerar alarme 24 h, alarme despertador,
rádio despertador, repetir alarme, alarme duplo
• Relógio: Digital, timer de desligamento automático
• Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod

Som

• Sistema de áudio: estéreo
• Controle de volume: Acima/abaixo
• Potência de saída: 2 x 4 W RMS

Caixas acústicas

• Número de caixas acústicas integradas: 2
• Alto-falantes: Sistema de ímã de neodímio

Conectividade

• MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm

Alimentação

• Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Tipo de alimentação: Entrada de AC

Dimensões
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 1,26 kg
Dimensões da caixa master: 420 x 223 x 160 mm
Quantidade da embalagem: 2
Peso da caixa de embalagem master: 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/conexão: Cabo de entrada estéreo de 3,5
mm, Adaptador AC-DC
• Outros: Guia de início rápido, Manual do Usuário
• Garantido: Certificado de garantia
•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

