
 

 

Philips
Clockradio til iPod/iPhone

med Lightning-stik
til iPod/iPhone
FM, dobbeltalarm
4 W

AJ5305D
Vågn op til fantastisk lyd 

fra din iPod/iPhone
Start din dag med Philips-clockradio og -dockingstation. Den gratis Philips-app giver bedre 
vækkefunktioner og radiooplevelser, mens apparatets 4 W RMS effekt giver dig kraftfuld 
og klar lyd. Bare dock din iPod/iPhone, selv mens den er i etuiet.

Gør din lydoplevelse bedre
• Samlet udgangseffekt på 4 W RMS
• FM digital indstilling med faste indstillinger
• Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nem at anvende
• Gratis HomeStudio-app til forbedret opvågning og radiolytning
• Justerbar lysstyrke på skærmen for behagelig visning
• Automatisk synkronisering af tid via iPod/iPhone-dock med Lightning-stik
• Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Start dagen på din måde
• Vågn op til radio- eller iPod/iPhone-musik via Lightning-stik
• Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
• Blid vækning for en behagelig opvågning
• Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik



 Gratis HomeStudio-app

Der er ingen bedre måde at vågne eller lytte til 
radio end med den gratis Philips HomeStudio-
app. Du skal blot download app'en fra Apple 
App Store for at nyde masser af spændende 
funktioner. Avanceret alarmindstilling giver dig 
f.eks. større fleksibilitet til at indstille alarmen – 
bl.a. alarmlydstyrke, varighed, dato og lyd. Du 
får også en bedre brugergrænseflade, når du 
lytter til radio, med brugervenlige funktioner til 
indstilling af stationer.

Samlet udgangseffekt på 4 W RMS
RMS står for Root Mean Square (effektiv 
værdi) og er en typisk målingsenhed for 
lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, 
der overføres fra en lydforstærker til en 
højttaler, som måles i watt. Mængden af 
elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, 
og dens følsomhed er afgørende for den 
genererede lydeffekt. Forstærkere er 
grundlæggende begrænset af den elektriske 
energi, de er i stand til at forstærke, og 
højttalere er begrænset af den elektriske 
energi, de kan konvertere til lydenergi uden at 
forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre 
lydeffekt fra højttaleren.

FM digital indstilling med faste 
indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere 
musikmuligheder til din musiksamling på dit 

Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, 
du ønsker som fast station, og hold 
forudindstillingsknappen nede for at gemme 
frekvensen. Med gemte radiostationer kan du 
hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at 
skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Afspilning og opladning via Lightning

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din 
iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal 
bare sætte den direkte i højttalerens dock for 
at afspille dine håndplukkede sange med 
fremragende lyd. Enheden oplades også under 
afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, 
at batteriet løber ud.

Automatisk synkronisering af tid
Automatisk synkronisering af tid via iPod/
iPhone-dock med Lightning-stik

Justerbar lysstyrke på skærmen
Med den justérbare display-lysstyrke kan du 
tilpasse displayet efter forholdene.

Vågn op til radio eller iPod/iPhone
Vågn op til radio- eller iPod/iPhone-musik via 
Lightning-stik

To ringetidspunkter

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. 
Indstil det ene til at vække dig, og det andet til 
at vække din partner.

Blid vækning

Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til 
en alarmtone, der kun gradvist tager til i 
lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet 
på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, 
så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner 
med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din 
yndlingsmusik, din foretrukne radiostation 
eller til lyden af en buzzer-alarm. 
Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist 
fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du 
mulighed for at vågne stille og roligt op.

Sleep-timer

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe 
du vil lytte til musik eller en radiostation efter 
eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en 
tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en 
radiostation, du vil lytte til, mens du falder i 
søvn. Philips-radiosystemet fortsætter med at 
spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til 
en strømbesparende, stille standby-tilstand. 
Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit 
yndlingsradioprogram uden at tælle får eller 
bekymre dig om strømforbruget.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch 5. generation, iPod 

nano 7. generation

iPod/iPhone-app
• Programnavn: HomeStudio, Gratis download fra 

App Store
• iOS-krav: iOS 4.3 eller nyere
• Alarm: flere alarmer, sleep/timer
• Ur: analogt display, digitalt display
• 5 dages vejrudsigt
• Afspilning: afspilningsbetjening, album-/

nummernavigation
• Radio: FM-radio, forudindstille, scanne, indstille, 

melodi

Audio Playback
• Afspilningstilstand: Oplader iPhone, Oplader iPod

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• Frekvensområde: 87,5-108 MHz
• Automatisk digital indstilling
• Faste stationer: 20
• Antenne: FM-antenne

Ur
• Type: Digital
• Tidsformat: 12t, 24t

Alarm
• Antal alarmer: 2
• Alarmkilde: Buzzer, Tilslut, FM-radio

• 24-timers alarmnulstilling
• Snooze (gentagelse af alarmen): Ja, 9 min.
• Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Komfort
• Displaytype: LED-display
• Baggrundsbelysning: Gul
• Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol
• Lysstyrke på skærmen: Høj/medium/lav

Lyd
• Lydsystem: Stereo
• Udgangseffekt (RMS): 4 W
• Lydstyrke: op/ned

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder
• Lydindgang (3,5 mm)

Strøm
• Lysnet: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Strømtype: AC-indgang, 5,9 V, 2 A

Mål
• Produktmål (B × D × H): 155 x 144 x 92 mm
• Emballagemål (B x D x H): 215 X 106 X 177 mm
• Vægt: 0,52 kg
• Vægt inkl. emballage: 0,85 kg

Tilbehør
• Lysnetadapter
• Quick start guide
• Globalt garantibevis
•
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