
 

 

Philips
Klokradio met alarm, voor 
iPod/iPhone

met 30-pins aansluiting
voor iPod/iPhone
FM, tweevoudig alarm
4 W

AJ5300D
Word wakker met uw favoriete muziek

vanaf de iPod/iPhone of de radio
Sta opgewekt op met deze Philips AJ5300D/12-klokradio en -docking station. Dankzij de gratis 
Philips-app wordt u prettiger wakker en kunt u radio luisteren, terwijl het uitgangsvermogen van 
4 W RMS van de set voor een krachtig, helder geluid zorgt. Dock gewoon uw iPod of iPhone.

Verrijk uw luisterervaring
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
• Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

Begin de dag op uw manier
• Wakker worden met de muziek op uw iPod of iPhone, of een radiozender
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Gebruiksvriendelijk
• Gratis HomeStudio-app voor aangenaam wakker worden en heerlijk muziek luisteren
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek



 Gratis HomeStudio-app

Er is geen betere manier om wakker te worden 
of naar de radio te luisteren dan met de gratis 
Philips HomeStudio-app. Download de app 
gewoon via de Apple App Store en geniet van 
een massa boeiende functies. De geavanceerde 
alarminstellingen bieden bijvoorbeeld veel 
flexibiliteit; zo kunt u het volume, de duur, de 
datum en het geluid van uw wekker instellen. 
Bovendien beschikt u over een verbeterde 
gebruikersinterface wanneer u naar de radio 
luistert, met gebruiksvriendelijke functies voor 
voorkeuzezenders.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u 
uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare 
apparaat rechtstreeks aansluiten op het 
entertainmentsysteem met dock voor een 

perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete 
muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/
iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de 
muziek genieten zonder u zorgen te maken dat 
de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare 
apparaat in het entertainmentsysteem met 
dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden 
voor uw muziekcollectie op uw Philips-
audiosysteem. U hoeft alleen maar af te 
stemmen op de zender die u wilt instellen als 
voorkeurzender en de voorkeurknop 
ingedrukt te houden om de frequentie op te 
slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om 
snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

Automatische kloksynchronisatie

Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en 
de klok op uw draagbare apparaat wordt 
binnen een paar seconden automatisch 
gesynchroniseerd. Dankzij deze handige 
functie hoeft u de tijd niet handmatig in te 
stellen.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met 
veermechanisme is geschikt voor alle modellen 
iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U 
hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; 
plaats uw iPod of iPhone direct op het station. 
Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek 
genieten.
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Kenmerken
Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
met 30-pins aansluiting voor iPod/iPhone, FM, tweevoudig alarm, 4 W
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Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod Mini, iPod met 

kleurendisplay, iPod 5e generatie, iPod classic, iPod 
nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod 
nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod 
touch, iPod touch 2e generatie, iPod nano 5e 
generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch 4e 
generatie

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

iPod/iPhone-app
• Naam app: HomeStudio, Gratis downloaden vanaf 

App Store
• Compatibiliteit: Dockradio voor iPod/iPhone, iPod 

touch, iPhone
• iOS vereist: iOS 4.3 of hoger
• Weersverwachting voor 5 dagen
• Afspelen: Navigeren door album/nummer, 

Afspeelbediening
• Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
• Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, 

Sleeptimer
• Radio: FM-radio, voorkeurzender, scannen, 

afstemmen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM

• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne

Gemak
• Klok/versie: Digitaal
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen 
(snooze), Sleeptimer

• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

Geluid
• Geluidssysteem: Stereo
• Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
• Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit
• MP3-Link: 3.5-mm stereo-ingang

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 155 x 144 x 92 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 215 x 107 x 174 

mm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Gebruikershandleiding, Wereldwijde garantiekaart
•
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