
 

 

Philips
Radiobudík pro iPod/
iPhone o výkonu 8 W

s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone
Rádio FM, dva časy buzení
4 W

AJ5300D
Vstávejte se svými oblíbenými melodiemi

z iPodu/iPhonu a rádia
Vstávejte s úsměvem s tímto radiobudíkem a dokovací stanicí Philips AJ5300D/12. 
Bezplatná aplikace Philips nabízí lepší buzení a potěšení z rádia. Výstupní výkon 4 W RMS 
zajišťuje silný a jasný zvuk. Jednoduše dokujte jakýkoli iPod nebo iPhone.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
• Digitální tuner FM s předvolbami
• Celkový výstupní výkon 4 W RMS

Začněte den podle sebe
• Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu nebo rozhlasovou stanicí
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu

Snadné použití
• Bezplatná aplikace HomeStudio pro větší zážitky z buzení a poslechu rádia
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě



 Bezplatná aplikace HomeStudio

Neexistuje lepší způsob, jak se probudit nebo 
poslouchat rádio, než s bezplatně 
poskytovanou aplikací Philips HomeStudio. 
Jednoduše si stáhněte aplikaci z obchodu Apple 
App Store a užijte si spoustu vzrušujících 
funkcí. Například pokročilé nastavení budíku 
poskytuje větší flexibilitu v nastaveních budíku, 
včetně hlasitosti budíku, doby trvání buzení, 
data a zvuku. Získáte také lepší uživatelské 
rozhraní pro poslech rádia se snadno 
použitelnými funkcemi pro předvolby stanic.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 
při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky 

umožňují připojení vašeho přenosného zařízení 
přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže 
můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se 
skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí 
vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete 
vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se 
vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. 
Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí 
vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší 
hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí 
jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit 
předvolbu, stisknout a podržet tlačítko 
předvolby, aby si přístroj zapamatoval 
naladěnou frekvenci. S předvolenými 
rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, 
můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, 
aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Automatická synchronizace hodin

Po připojení a vložení do doku tato dokovací 
stanice automaticky synchronizuje hodiny se 
zařízením iPod/iPhone během několika sekund. 
Díky této praktické funkci již nebude nutné 
nastavovat čas ručně.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou 
snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez 
zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými 
pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. 
Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.
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Přednosti
Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W
s 30kolíkovým konektorem pro iPod/iPhone, Rádio FM, dva časy buzení, 4 W



Datum vydání 2014-08-26

Verze: 5.0.5

12 NC: 8670 000 85578
EAN: 87 12581 62836 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod mini, iPod s barevným 

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

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

Aplikace pro iPod/iPhone
• Název aplikace: HomeStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: Rádio s dokem pro iPod/iPhone, 

iPod Touch, iPhone
• Požadavky na systém iOS: Systém iOS 4.3 nebo 

novější
• 5denní předpověď počasí: Ano
• Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání 

přehrávání
• Hodiny: analogový displej, digitální displej
• Budík: více budíků, Časovač
• Rádio: Rádio FM, předvolba, funkce Scan, ladění

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Automatické digitální ladění: Ano

• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM

Pohodlí
• Hodiny/verze: Digitální
• Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Buzení 

rádiem, Opakované buzení (funkce snooze), 
Časovač

• Vylepšení displeje: Řízení jasu

Zvuk
• Zvukový systém: Stereo
• Výstupní výkon (RMS): 4 W
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení
• Připojení MP3: 3,5mm stereofonní vstup

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 155 x 144 x 92 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 215 x 107 x 174 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 

Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list
•
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Specifikace
Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W
s 30kolíkovým konektorem pro iPod/iPhone, Rádio FM, dva časy buzení, 4 W
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