
 

 

Philips
Радиочасовник за iPod/
iPhone

8 W

DC315
Започнете деня, както вие си знаете!

Събуждайте се с мелодии от вашия iPhone/iPod
Започнете един приятен ден с мелодия от вашия iPhone/iPod от радиочасовника 
Philips с две аларми. Работеща с много източници, стилната система ви позволява 
да се събуждате с музика по ваш избор от портативни устройства и радио.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Започнете деня по ваш начин
• Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот
• Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие

Богат и чист звук
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• обща изходна мощност 8 W RMS



 

DC315/12

* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на 
звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.
• Изходна мощност: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO • Гаранция: Гаранционна карта
•

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod classic, iPod mini, iPod Nano, 

iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро 
поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 
4-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то 
поколение

Аудио възпроизвеждане
• Режими на възпроизвеждане от докинг 
системата: бързо напред и назад, следваща и 
предишна песен, изпълнение и пауза

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Удобство
• Аларми: 24-часово нулиране на будилника, 
аларма със зумер, радиобудилник, повторение 
на алармата (дрямка), двоен будилник

• Часовник: Цифров, таймер за заспиване
• Зарядно устройство: iPhone, iPod

Звук
• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Мембрани на високоговорителите: Система с 
неодимови магнити

Възможности за свързване
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Мощност
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
• Тип захранване: вход за променлив ток

Размери
• Бруто тегло: 1,26 кг
• Габарити на кашона: 420 x 223 x 160 мм
• Количество в общия кашон: 2
• Тегло на общия кашон: 2,72 кг
• Ширина на опаковката: 205 мм
• Височина на опаковката: 205 мм
• Дълбочина на опаковката: 150 мм
• Тегло: 0,98 кг
• Дълбочина на главния блок: 79 мм
• Височина на главния блок: 80 мм
• Ширина на главния блок: 216 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

183 x 183 x 130 мм

Аксесоари
• Кабели/свързване: 3,5 мм стерео входен кабел, 

AC-DC адаптер
• Други: Ръководство за бързо инсталиране, 
Ръководство за потребителя
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