
 

 

Philips
Dockningssystem för iPod/
iPhone/iPad

Aluminium
Dubbel docka

DC390
Vakna med ett leende

till härlig musik från din iPod/iPhone/iPad
Ladda och spela upp filer från din iPod/iPhone/iPad och få fylligt och klart ljud. Den här 
snygga skrivbordsdockan i aluminium kan ladda upp till två enheter samtidigt. Den 
fungerar även som väckarklocka och gör att du kan vakna till din favoritlåt eller till radion.

Berika din ljudupplevelse
• Dubbelt dockningssystem för laddning av och uppspelning från din iPod/iPhone/iPad
• Neodymiumhögtalarelement för fylligt och klart ljud
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Total uteffekt på 10 W RMS

Lättanvänd
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone/iPad
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

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

Design som matchar din inredning
• Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet



 Behaglig uppvakningsfunktion

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt 
till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga 
väckarklockor med inställd volym har antingen 
för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt 
högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att 
vakna till din favoritmusik, radiostation eller 
alarmsignal. Med den behagliga 
uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis 
från svag till någorlunda hög för att väcka dig 
försiktigt.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör 
direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara 
mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik 
med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. 
Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt 
eftersom du bara behöver ansluta din bärbara 
MP3-spelare till ljudsystemet.

Vakna till ljud från iPod/iPhone/iPad/FM-
radio
Vakna till den musik du gillar bäst. Välj din 
favoritradiokanal eller lugnande låtar från din 
iPod/iPhone/iPad och gör dina morgnar bättre. 
Klockan spelar upp ditt val mjukt, med en 
gradvis ökning av volymen tills den uppnår den 
högsta volym som du själv har valt. Nu kan du 
välja hur du vill vakna och starta dagen på rätt 
sätt varje gång.

Automatisk klocksynkronisering

När dockningsstationen ansluts och dockas 
synkroniseras klockan automatiskt med din 
iPod/iPhone/iPad på några sekunder. Tack vare 
den här praktiska funktionen behöver du inte 
ställa in tiden manuellt.

Veckodags-/veckoslutsalarm

Den här klockradion har designats med dagens 
moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel 

larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika 
larmtider för veckodagar och helger eller ha 
olika larminställningar för olika personer. 
Larminställningarna kan skräddarsys och du 
kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du 
kan också ställa in larmet på tidig väckning 
måndag-fredag och på sovmorgon på lördag 
och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här 
funktionen att du slipper besväret att strula 
med olika larmtider varje natt.

Docka vilken iPod/iPhone som helst

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport 
som passar alla iPod och iPhone, utan 
specialadaptrar. Dessutom fungerar den även 
med de flesta slags fodral på – docka bara din 
iPod eller iPhone som den är. Nu kan du 
verkligen njuta av musiken utan krångel.
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iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

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

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Touch, iPod touch 2nd 

Generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 
4th generation, iPod Nano 1st Generation, iPod 
Nano 2nd Generation, iPod Nano 3rd Generation, 
iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th 
Generation, iPod nano 6th generation, iPod 5th 
Generation, iPod Classic, iPod Mini

Ljuduppspelning
• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 

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

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättringar: Autospara

Bekvämlighet
• Larm: Dubbla larmtider, Larmsignal, Radiolarm/

radioväckning, Repeterande larm 
(insomningsfunktion), Behaglig 
uppvakningsfunktion, Insomningsfunktion, iPod-
larm

• Klocka: Digital
• Skärmtyp: LCD-display
• Laddningsenhet: iPad, iPhone, iPod

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Ljudförbättring: Digital ljudkontroll, DBB (Dynamic 

Bass Boost)

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Högtalardrivrutiner: Magnetsystem i neodynium
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

Anslutningar
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt
• Nätström
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Reservbatteri: AAA (medföljer inte)

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Garanticertifikat, Fjärrkontroll, 3,5 mm 
stereoanslutningskabel

Mått
• Huvudförpackningens mått: 330 x 351 x 243 mm
• Antal i förpackning: 2
• Vikt på huvudkartong: 5 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

321 x 170 x 232 mm
• Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg
• Produktens mått (B x H x D): 

263 x 114 x 165 mm
• Vikt: 1,4 kg
•

DC390/12

Specifikationer
Dockningssystem för iPod/iPhone/iPad
Aluminium Dubbel docka 

http://www.philips.com

