
 

 

Philips
Klokradio met alarm, voor 
iPod/iPhone

8 W

DC315
Begin uw dag op uw eigen manier!

Word wakker met uw iPhone/iPod-muziek
Begin de dag met een lach! Deze Philips-klokradio met tweevoudig alarm laat u ontwaken 
met uw favoriete radiomuziek of de nummers op uw iPhone/iPod of andere draagbare 
apparaat.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Begin de dag op uw manier
• Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl
• Wakker worden met de muziek op uw iPod of iPhone, of een radiozender
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake

Rijk en helder geluid
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS



 

DC315/12

* Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit 
kan uw gehoor beschadigen.
• Uitgangsvermogen: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO • Garantie: Garantiecertificaat
•

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod classic, iPod Mini, iPod 

Nano, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e 
generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e 
generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, 
iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie

Audioweergave
• Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en 

terugspoelen, Volgende en vorige nummer, 
Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Comfort
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen 
(snooze), Tweevoudig alarm

• Klok: Digitaal, Sleeptimer
• Oplaadapparaat: iPhone, iPod

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
• Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem

Connectiviteit
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen
• Brutogewicht: 1,26 kg
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

420 x 223 x 160 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 2
• Gewicht van de omdoos: 2,72 kg
• Breedte van de verpakking: 205 mm
• Hoogte van de verpakking: 205 mm
• Diepte van de verpakking: 150 mm
• Gewicht: 0,98 kg
• Diepte hoofdunit: 79 mm
• Hoogte hoofdunit: 80 mm
• Breedte hoofdunit: 216 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

183 x 183 x 130 mm

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo 

lijningangkabel, AC/DC-adapter
• Overig: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing
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