
 

 

Philips
iPod/iPhone için saatli 
radyo

30 pimli konektörlü
iPod/iPhone için
FM, çift alarm
2 W

AJ3270D
Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod 

müziğiyle başlayın
iPod/iPhone'unuzdan en sevdiğiniz müziklerle gününüze harika başlamanın keyfini çıkarın. 
Bu kompakt saat, kılıf takılıyken bile en son model iPod/iPhone'ları çalar ve şarj eder. 
Dilerseniz, radyoyla veya sesli alarmla uyanın.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve șarj edin
• Önceden ayarlanmıș FM dijital istasyon ayarı
• 2 W RMS toplam çıkıș gücü

Kullanım kolaylığı
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
• Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eșitleme
• Elektrik kesildiğinde bile zamanında uyanmanız için saat ve alarm yedeklemesi
• En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı
• Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

Güne kendi tarzınızda bașlayın
• En sevdiğiniz iPod/iPhone müzikleri veya radyo istasyonu ile uyanın
• Güne keyifli bașlamak için nazik uyandırma
• Sizi ve yanınızdaki kișiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği



 Önceden ayarlanmıș FM dijital istasyon 
ayarı

Dijital FM radyo sayesinde Philips ses 
sisteminizdeki müzik arșivinize yeni müzik 
seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak 
istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı 
kaydetmek için hafızaya alma tușunu basılı 
tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları 
sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en 
sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla 
erișebileceksiniz.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını 
çıkarmadan yapın

Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı 
portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod 
veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf 
takılıyken bile çalıștığından, tek yapmanız 
gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık 
müziğinizin keyfini gerçekten karmașıklık 
olmadan çıkarabilirsiniz.

iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalın ve șarj 
edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu șarj ederken MP3 
müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu 
sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı 
eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz 
müzikleri mükemmel ses kalitesiyle 
dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/
iPhone'unuzu çalarken șarj ettiğinden, müzik 
dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir 
derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine 
bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak 
șarj edilir.

Kapanma zamanlayıcısı

Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce 
istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne 
kadar süreyle dinlemek istediğinizi 
belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 
saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken 
dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. 
Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca 
çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düșük 
enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna 
geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları 
saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık 
bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo 
DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

2 W RMS

Bu sistemde 2 W RMS toplam çıkıș gücü 
bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square 
(Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, 
ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses 
amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik 
gücünün watt cinsinden değerini verir. 
Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve 
yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt 
değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden 
çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

Çift alarm

Philips ses sisteminde iki alarm saati 
ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de 
yanınızdaki kiși için ayarlayabilirsiniz.

Otomatik saat eșitleme

Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı 
sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye 
içinde otomatik olarak senkronize edecektir. 
Bu kullanıșlı özellik sayesinde, zamanı manuel 
olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.
AJ3270D/12

Özellikler
IPod/iPhone için saatli radyo
30 pimli konektörlü iPod/iPhone için, FM, çift alarm, 2 W



Yayın tarihi 2014-08-27

Sürüm: 7.1.6

12 NC: 8670 000 74083
EAN: 87 12581 59193 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

www.philips.com
iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod mini, Renkli ekranlı 

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

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4

Müzik Çalma
• Konsol çalma modu: iPod'un Șarj Edilmesi, iPhone 
Șarj Etme

Tuner/Alım/İletim
• Radyo Bantları: FM
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• İstasyon hafızaları: 20
• Anten: FM Anteni
• Frekans aralığı: 87,5-108 MHz

Kullanılabilirlik
• Saat/Sürüm: Dijital
• Alarmlar: 24 saatlik alarm sıfırlama, Sesli Alarm, 

Radyo Alarmı, Alarm tekrarı (erteleme), Kapanma 
zamanlayıcısı, Çift alarmlı saat, iPod Alarm

• Ekran Geliștirmeleri: Parlaklık Kontrolü
• Ekran Tipi: 5 basamaklı ekran

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 2 W
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma
• Ses Sistemi: Mono

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 1

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (G x Y x D): 130 x 73 x 146 mm
• Ambalaj genișliği: 136 mm
• Ambalaj derinliği: 209 mm
• Ambalaj yüksekliği: 87 mm
• Brüt ağırlık: 0,95 kg

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, 

Hızlı Kullanım Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Dünya 
Çapında Garanti belgesi

Güç
• Șebeke elektriği: 100-240V
• Pil sayısı: 1
• Yedek pil: CR2032 (birlikte verilir)
•
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