
 

 

Philips
Klockradio med larm, för 
iPod/iPhone

8 W

DC315
Välj själv hur dagen ska börja!

Vakna till musik från din iPhone/iPod
Starta en bra dag med dina iPhone/iPod-låtar från Philips klockradio med dubbla larm. Det 
snygga systemet har flera källor och låter dig vakna till din egen musik från bärbara enheter 
och radio.

Lyssna på musik från olika källor
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt

Starta dagen som du vill
• Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil
• Vakna till musik eller radio från din iPod/iPhone
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Fylligt och klart ljud
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• Total uteffekt på 8 W RMS
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* Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel 
eftersom det kan skada din hörsel.
• Uteffekt: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Classic, iPod Mini, iPod 

Nano, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a 
generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod 
nano, 4:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 
2:a generationen, iPod med färgdisplay, iPod, 5:e 
generationen

Ljuduppspelning
• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 

framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela 
upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Bekvämlighet
• Larm: 24-timmars larmåterställning, larmsignal, 

radiolarm/radioväckning, repeterande larm 
(insomningsfunktion), dubbelt larm

• Klocka: Digital, insomningsfunktion
• Laddningsenhet: iPhone, iPod

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2
• Högtalarelement: Magnetsystem i neodym

Anslutningar
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
• Strömtyp: AC-ingång

Mått
• Bruttovikt: 1,26 kg
• Huvudförpackningens mått: 420 x 223 x 160 mm
• Antal i förpackning: 2
• Vikt på huvudkartong: 2,72 kg
• Paketbredd: 205 mm
• Paketbredd: 205 mm
• Pakethöjd: 150 mm
• Vikt: 0,98 kg
• Huvudenhet, djup: 79 mm
• Huvudenhet, höjd: 80 mm
• Huvudenhet, bredd: 216 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

183 x 183 x 130 mm

Tillbehör
• Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel, 

Nätadapter
• Övrigt: Snabbstartguide, Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat
•
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