
 

 

Philips
Rádiobudík pre iPod/
iPhone

s 30-kolíkovým konektorom
pre iPod/iPhone
FM, dvojitý budík
4 W

AJ5300D
Zobuďte sa na svoje obľúbené melódie

zo zariadenia iPod/iPhone alebo rádia
Zobúdzajte sa s úsmevom vďaka rádiobudíku Philips AJ5300D/12 s dokovacou stanicou. 
Bezplatná aplikácia od spoločnosti Philips spríjemní vaše zobúdzanie a výkon zariadenia 
4 W RMS sa postará o mohutný, čistý zvuk. Stačí vložiť do doku váš iPod alebo iPhone.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Celkový výstupný výkon 4 W RMS

Začnite deň po svojom
• Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

Jednoduché používanie
• Bezplatná aplikácia HomeStudio pre príjemnejšie vstávanie a počúvanie rádia
• Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
• Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou



 Bezplatná aplikácia HomeStudio

Bezplatná aplikácia Philips HomeStudio ponúka 
ten najlepší spôsob zobudenia sa a počúvania 
rádia. Stačí prevziať aplikáciu z lokality Apple 
App Store a využiť množstvo jej úžasných 
funkcií. Rozšírené nastavenie budíka vám 
napríklad poskytne väčšiu flexibilitu pri 
nastavovaní budenia – vrátane hlasitosti budíka, 
jeho trvania, dátumu a zvuku. Zároveň získate 
lepšie používateľské rozhranie pri počúvaní 
rádia s jednoduchými funkciami predvolených 
staníc.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok 
umožňuje pripojenie vášho prenosného 
zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému 

systému, takže môžete počúvať obľúbenú 
hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas 
prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, 
takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte 
mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je 
prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný 
systém automaticky nabije jeho batériu.

Digitálne ladenie v pásme FM s 
predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné 
možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio 
systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, 
ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte 
tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S 
predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré 
môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k 
rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli 
príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Automatická synchronizácia hodín

Po pripojení a vložení do doku tento dokovací 
systém do niekoľkých sekúnd automaticky 
zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/
iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte 
nastavovať čas manuálne.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone 
priamo v puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací 
port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov 
zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo 
iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je 
prehrávač vložený v niektorom z väčšiny 
ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo 
iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete 
vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.
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Hlavné prvky
Rádiobudík pre iPod/iPhone
s 30-kolíkovým konektorom pre iPod/iPhone, FM, dvojitý budík, 4 W
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Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod mini, iPod s farebným 

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

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

Aplikácia pre iPod/iPhone
• Názov aplikácie: HomeStudio, Bezplatné prevzatie 

z obchodu App Store
• Kompatibilita: Dok s rádiom pre iPod/iPhone, iPod 

Touch, iPhone
• Požiadavka na systém iOS: Systém iOS 4.3 alebo 

novší
• 5-dňová predpoveď počasia: áno
• Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, 

ovládacie prvky prehrávania
• Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
• Budík: viac budíkov, časovač vypnutia
• Rádio: Rádio FM, predvoľba, skenovať, ladiť

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Automatické digitálne ladenie: áno

• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, 

Budík - alarm, Rádiobudík, Opakovaný budík 
(zdriemnutie), Časovač vypnutia

• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu

Zvuk
• Zvukový systém: Stereofónny
• Výstupný výkon (RMS): 4 W
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť
• MP3-Link: 3,5 mm stereofónny vstup

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 155 x 144 x 92 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 215 x 107 x 174 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Manuál 

používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou 
zárukou

•
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Technické údaje
Rádiobudík pre iPod/iPhone
s 30-kolíkovým konektorom pre iPod/iPhone, FM, dvojitý budík, 4 W
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