
 

 

Philips
Órás rádió iPhone/iPod-
hoz

30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
FM, kettős ébresztés
2 W

AJ3270D
Ébredjen az iPod/iPhone-ról 

szóló zenére!
Kezdje jól a napot iPod/iPhone készülékéről felhangzó kedvenc zeneszámaival. Ez a 
kompakt óra lejátssza a zeneszámokat a legújabb iPod/iPhone típusokról, sőt tölti is őket, 
még védőtokban is. Ébredhet rádióra vagy sípolásra is, ha azt szeretné.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• FM digitális hangolás programhelyekkel
• 2 W RMS kimeneti összteljesítmény

Egyszerű használat
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
• Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
• Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy egy rádióműsorra
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni



 FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei 
lehetőségeket rejt magában Philips 
audiorendszerén található zenei gyűjteménye 
számára. Egyszerűen hangoljon be egy 
rádióállomást, amelyet be kíván programozni, 
majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset 
gombot a frekvencia tárolásához. A 
beprogramozott állomások kiválasztásával 
könnyedén hozzáférhet kedvenc 
rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be 
kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós 
dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy 
iPod készülék akadálytalanul, külön adapter 
nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben 
akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot 
– az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben 
tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül 
csatlakoztathatja hordozható készülékét a 
dokkolós szórakoztatórendszerhez, így 
kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. 
Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone 
lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia 
hordozható lejátszója akkumulátorának 
lemerülése miatt. A dokkolós 
szórakoztatórendszer automatikusan tölti 
hordozható készülékét dokkolás közben.

Elalváskapcsoló

Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen 
hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott 
zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. 
Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 1 
óra), majd válasszon rádióállomást, amelyet 
álomba merüléséig hallgatni kíván. A Philips 
rádió a kiválasztott időtartam alatt folytatja a 
lejátszást, majd automatikusan 
energiatakarékos, csendes készenléti 

üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló 
segítségével Ön kedvenc rádiós DJ-je hangjára 
alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem 
az áramfogyasztás miatt aggódnia.

2 W RMS

A rendszer kimeneti összteljesítménye 2 W 
RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak 
rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus 
mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó 
felé továbbított elektromos energiát jellemzi, 
wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított 
elektromos energia nagysága és a hangsugárzó 
érzékenysége határozza meg a létrejövő 
hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok 
száma, annál nagyobb a hangsugárzóból 
kisugárzott hangteljesítmény.

Kettős ébresztés

A Philips audiorendszer két beállítható 
ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az 
egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig 
partnere ébresztéséhez.
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iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: mini iPod, iPod színes kijelzővel, 5. 

generációs iPod, iPod classic, 1. generációs iPod 
nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod 
nano, 4. generációs iPod nano, iPod touch, 2. 
generációs iPod touch, 5. generációs iPod nano, 6. 
generációs iPod nano, 4. generációs iPod touch, 
nano iPod

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Audiolejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 

iPhone töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna
• Frekvenciasáv: 87,5-108 MHz

Kényelem
• Óra/Verzió: Digitális
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, Berregő 

riasztás, Rádiós ébresztés, Riasztás ismétlése 
(szundítás), Elalváskapcsoló, Kettős ébresztési idő, 
iPod ébresztés

• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
• Kijelző típusa: 5-számjegyű kijelző

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 W
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Hangrendszer: Monó

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 1

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

130 x 73 x 146 mm
• Csomag szélessége: 136 mm
• Csomag mélysége: 209 mm
• Csomag magassága: 87 mm
• Bruttó tömeg: 0,95 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors 

felhasználói útmutató, Felhasználói kézikönyv, 
Nemzetközi garancialevél

Tápellátás
• Hálózati tápellátás: 100-240 V
• Elemek száma: 1
• Tartalék elem: CR2032 (tartozék)
•
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