
 

 

Philips
Rádiobudík pre iPod/
iPhone
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DC315
Začnite deň po svojom!

Zobuďte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPhone/iPod
Začnite svoj deň príjemne s melódiami zo zariadenia iPhone/iPod prostredníctvom rádiobudíka 
Philips s dvoma budeniami. Vďaka možnosti pripojenia viacerých zdrojov vám tento štýlový systém 
zaručí príjemné prebudenie s vašimi obľúbenými melódiami z prenosných zariadení alebo rádia.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone

Začnite deň po svojom
• Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl
• Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

Bohatý a čistý zvuk
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Celkový výstupný výkon 8 W RMS
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* Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou 
ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.
• Výstupný výkon: 2 x 4 W RMS/350 W PMPO • Záruka: Záručný list
•

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 

iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, 
iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, 
iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod s 
farebným displejom, iPod 5. generácie

Prehrávanie zvuku
• Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a 

dozadu, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a 
pozastaviť

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, 

bzučiak, rádiobudík, opakovaný budík 
(zdriemnutie), dvojitý budík

• Hodiny: Digitálny, časovač vypnutia
• Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod

Zvuk
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Budiče reproduktorov: Neodýmiový magnetový 

systém

Pripojiteľnosť
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
• Typ napájania: Vstup AC

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 1,26 kg
• Rozmery hlavnej lepenky: 420 x 223 x 160 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 2
• Hmotnosť hlavnej lepenky: 2,72 kg
• Šírka balenia: 205 mm
• Výška balenia: 205 mm
• Hĺbka balenia: 150 mm
• Hmotnosť: 0,98 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 79 mm
• Výška hlavnej jednotky: 80 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 216 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

183 x 183 x 130 mm

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny 

vstup, Adaptér AC/DC
• Iné: Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa
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