
 

 

Philips
Sistem cu staţie de 
andocare

DC315
Treziţi-vă în acordurile pieselor preferate

de pe iPhone, iPod & radio
Începeţi o zi plăcută cu melodiile dvs. de pe iPhone/iPod pe sistemul cu staţie de andocare 
DC315 Philips cu alarme duble. Dispunând de surse multiple, sistemul elegant vă permite 
să vă treziţi cu muzica aleasă de dvs. pe de dispozitive portabile şi radio.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. iPhone/iPod
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu muzica de pe iPhone/iPod sau cu melodiile de la radio
• Alarmă dublă cu setări pentru zilele săptămânii și zilele de weekend
• Apel de trezire delicat cu un volum progresiv al alarmei

Sunet clar și fidel
• Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund
• Putere totală de ieșire 2x4 W RMS



 

DC315/12
• Putere de ieșire (RMS): 2x4 W •
Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod tactil, iPod tactil a 2-a 

generaţie, iPod clasic, iPod nano a 3-a generaţie, 
iPod nano a 4-a generaţie, iPod a 5-a generaţie, 
iPod cu afișaj color, iPod nano, iPod mini, iPod nano 
prima generaţie, iPod nano a 2-a generaţie

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, 

Încărcare iPod, Repede înainte și înapoi, Melodia 
următoare și anterioară, Redare și Pauză

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 20
• Antenă: Antenă FM

Comoditate
• Ceas/Versiune: Digital
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Oră de 

alarmă dublă, Alarmă buzzer, Alarmă radio, 
Repetare alarmă (snooze), Timer Sleep

• Confort utilizator: Timer Sleep

Sunet

• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Boxe
• Difuzoare încorporate: 2
• Sistem cu magnet din neodim

Conectivitate
• Legătură MP3: Da, mufă de 3,5 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare principală
• Alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiuni
• Dimensiuni Master carton: 420 x 223 x 160 mm
• Cantitate bax: 2
• Greutate bax: 2.72 kg
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

205 x 205 x 150 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,15 kg
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 216 x 80 x 79 mm
• Greutate: 1,26 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu intrare stereo de 3,5 mm, 

Adaptor CA/CC, Ghid de utilizare rapidă, Manual 
de utilizare, Certificat de garanţie
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