
 

 

Philips
Radiobudzik do urządzeń 
iPod i iPhone

ze złączem 30-stykowym
do urządzeń iPod/iPhone
Tuner FM, podwójny alarm
2 W

AJ3270D
Niech budzi Cię muzyka z urządzenia 

iPod lub iPhone
Rozpocznij dzień tak, jak lubisz — ulubioną muzyką z urządzenia iPod lub iPhone. Ten niewielki 

radiobudzik umożliwia odtwarzanie zawartości i ładowanie najnowszych modeli urządzeń iPod i iPhone 

bez konieczności wyjmowania ich z futerału ochronnego. Możesz również ustawić budzenie radiem lub 

brzęczykiem.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• Całkowita moc wyjściowa 2 W RMS

Łatwe użytkowanie
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
• Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone
• Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku 

prądu
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
• Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie

Zacznij dzień, jak lubisz
• Budzenie przy muzyce z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub dźwiękach z radia
• Łagodne budzenie bez stresu



 Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka 
różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w 
zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że 
znajdziesz żądaną stację radiową oraz 
naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. 
Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji 
radiowych można do nich uzyskać szybki 
dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w 
futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z 
mechanizmem sprężynowym pozwala na 
bezproblemowe podłączenie dowolnego 
modelu urządzenia iPod lub iPhone bez 
potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. 
Co więcej, możliwe jest podłączenie 
urządzenia znajdującego się w futerale 
ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia 
iPod/iPhone

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, 
ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub 
telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia 
podłączanie urządzenia przenośnego 
bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze 
stacją dokującą, co umożliwia słuchanie 
ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. 
Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest 
ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki 
czemu nie trzeba martwić się o jego 
rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją 
dokującą automatycznie ładuje akumulator 
urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile 
czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej 
przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit 
czasu (maksymalnie 1 godzina) i wybrać stację 
radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. 
Radio firmy Philips będzie grało przez tyle 
czasu, na ile zostało ustawione, a następnie 
automatycznie przełączy się na 
energooszczędny, cichy tryb gotowości. 

Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas 
słuchania ulubionego prezentera radiowego — 
bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie 
prądu.

2 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu 
wynosi 2 W. RMS to skrót oznaczający 
wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean 
Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej 
mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza 
dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość 
mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika 
oraz jego czułość określają moc generowanego 
dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym 
większa moc dźwięku emitowanego przez 
głośnik.

Podwójny alarm

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony 
w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. 
Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, 
zaś drugą — aby obudzić partnera lub 
partnerkę.
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod mini, iPod z kolorowym 

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

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie odtwarzacza iPod, Ładowanie telefonu 
iPhone

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM
• Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz

Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowy
• Budzenie: dobowe kasowanie budzika, Budzenie 

brzęczykiem, Budzenie radiem, Powtarzanie 
budzenia (drzemka), Wyłącznik czasowy, Godzina 
podwójnego alarmu, Budzenie z odtwarzacza iPod

• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
• Typ wyświetlacza: 5-cyfrowy wyświetlacz

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 W
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności
• System dźwięku: Mono

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 1

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

130 x 73 x 146 mm
• Szerokość opakowania: 136 mm
• Głębokość opakowania: 209 mm
• Wysokość opakowania: 87 mm
• Waga brutto: 0,95 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, 
Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały 
świat)

Moc
• Zasilanie sieciowe: 100–240 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania: CR2032 (w 

zestawie)
•
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