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Sāciet dienu sev tīkamā veidā!
Pamostieties, klausoties iPhone/iPod mūziku
Sāciet lielisku dienu ar sava iPhone/iPod mūziku no Philips radio pulksteņa ar divu veidu
modinātāju. Stilīgā sistēma ar vairākiem avotiem ļauj jums pamosties pie paša izvēlētas
mūzikas no portatīvajām ierīcēm un radio.
Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
• Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone vienlaikus
Sāciet dienu sev tīkamā veidā
• Darba dienas/brīvdienu modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam
• Pamostieties, klausoties iPod/ iPhone mūziku vai radio
• Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
Bagātīga un skaidra skaņa
• Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās
frekvences skaņu
• 8 W RMS kopējā izejas jauda
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IPod/iPhone radio pulkstenis
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Specifikācijas
iPhone saderība

• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G

iPod saderība

• Saderīgs ar: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod
nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod
nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod
touch, iPod touch (2. paaudze), iPod ar krāsu
displeju, iPod (5. paaudze)

Audio atskaņošana

• Dokstacijas atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz
priekšu un atpakaļ, nākamais un iepriekšējais celiņš,
atskaņot un pauzēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

•
•
•
•

Uztvērēja joslas: FM
Iepriekš iestatītas stacijas: 20
Antena: FM antena
Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā
regulēšana

Lietošanas komforts

• Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate,
zummera modinātāja signāls, radio modinātāja
signāls, modinātāja signāla atkārtošana (snaudas
režīms), divējāds modinātāja signāls
• Pulkstenis: Digitāls, izslēgšanās taimeris
• Uzlādes ierīce: iPhone, iPod

Skaņa

• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Izejas jauda: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO

Skaļruņi

• Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
• Skaļruņu draiveri: Neodīmija magnētu sistēma

Savienojamība

• MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja

Strāvas padeve

• Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
• Enerģijas veids: AC ievade

Izmēri

• Bruto svars: 1,26 kg
• Galvenās kartona kastes izmēri:
420 x 223 x 160 mm
• Lielo kartona kastu skaits: 2
• Lielās kartona kastes svars: 2,72 kg
• Iesaiņojuma platums: 205 mm
• Iesaiņojuma augstums: 205 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 150 mm
• Svars: 0,98 kg
• Ierīces dziļums: 79 mm
• Ierīces augstums: 80 mm
• Ierīces platums: 216 mm
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
183 x 183 x 130 mm

Piederumi

• Kabeļi/savienojums: 3,5 mm stereo līnijas ieejas
kabelis, AC-DC adapteris
• Citi: Īsa lietošanas pamācība, Lietotāja
rokasgrāmata
• Garantija: Garantijas sertifikāts
•
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* Izvairieties no plašas komplekta lietošanas skaļumā, kas pārsniedz 85
decibelus, jo tas var sabojāt dzirdi.

