
 

 

Philips
Underholdningssystem 
med dokkingstasjon

DC315
Våkn opp til dine favorittmelodier

fra iPhone, iPod og radio
Få en hyggelig start på dagen med låter fra iPhone/iPod på Philips' underholdningssystem 
med dokkingstasjon DC315 med dobbel alarm. Dette stilige systemet kan ha flere kilder, 
og du kan våkne til musikk du velger selv, fra bærbare enheter og radio.

Nyt musikk fra flere kilder
• Spill av og lad iPhone/iPod
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Start dagen på din måte
• Våkn opp til iPhone-/iPod-musikk eller radioen
• Dobbel alarm med innstillinger for ukedager og helg
• Myk oppvåkning med stigende alarmvolum

Fyldig og klar lydopplevelse
• Bassrefleks-høyttalere gir en kraftig og dypere bass
• 2 x 4 W RMS total utgangseffekt



 

DC315/12

* Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 
85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.
Bruksanvisning, Garantisertifikat
•

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch, Andregenerasjons 

iPod touch, iPod classic, Tredjegenerasjons iPod 
nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod, iPod med fargeskjerm, 
iPod nano, iPod mini, Førstegenerasjons iPod nano, 
Andregenerasjons iPod nano

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lade opp iPhone, 

Lader iPod, Hurtig forover og bakover, Neste og 
forrige spor, Play og pause

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Automatisk digital tuning
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne

Anvendelighet
• Klokke/versjon: Digital
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, To 

vekketidinnstillinger, Summealarm, Radioalarm, 
Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer

• Brukerkomfort: Sleep Timer

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 4 W
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Neodymmagnetsystem

Tilkoblingsmuligheter
• MP3-link: Ja, 3,5 mm jack

Kraft
• Lysnett
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Mål
• Mål på hovedeske: 420 x 223 x 160 mm
• Hovedeskekvantum: 2
• Vekt, hovedeske: 2,72 kg
• Emballasjemål (B x H x D): 205 x 205 x 150 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 1,26 kg
• Produktmål (B x H x D): 216 x 80 x 79 mm
• Vekt: 0,89 kg

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, 
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