
 

 

Philips
Ξυπνητήρι με ραδιόφωνο 
για iPod/iPhone

• Σύνδεση MP3

AJ7030D
Ξυπνήστε με μουσική 

από το iPod/iPhone
Ξυπνήστε χαρούμενα με τους αγαπημένους σας ήχους από το iPod/iPhone ή από τα FM, με το 

πανέμορφο ραδιορολόι της Philips που θα φωτίσει το χώρο σας - και τα πρωινά σας! Χάρη στην 

έξυπνη βάση του, μπορείτε να φορτίζετε τις συσκευές σας χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την 

προστατευτική θήκη.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone
• Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές
• Οδηγός ηχείου νεοδυμίου, για πλούσιο και καθαρό ήχο
• Συνολική ισχύς εξόδου 6W RMS

Εύκολη χρήση
• Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
• Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού με iPod/iPhone όταν είναι συνδεδεμένο
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
• Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης για να ξυπνάτε στην ώρα σας, ακόμα και αν έχει γίνει 
διακοπή ρεύματος

• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη 
σας μουσική



 Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του

Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση σύνδεσης 
που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς 
ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί 
ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές 
θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως 
είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική 
σας χωρίς κόπο.

Σύνδεση MP3

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή 
αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. 
Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα 
ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link 
είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το 
φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/
iPhone

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ 
φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση σύνδεσης σάς 
επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή 
απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας 
ώστε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με 
εκπληκτικό ήχο. Επιπλέον, φορτίζει το iPod/iPhone 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής προκειμένου 
να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να 
ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της 
φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση συστήματος 
ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα τη φορητή 
συσκευή σας ενώ είναι συνδεδεμένη.
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Χαρακτηριστικά
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/ •
Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod mini, iPod με έγχρωμη 
οθόνη, iPod 5ης γενιάς, iPod classic, iPod nano 1ης 
γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης 
γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod touch, iPod 
touch 2ης γενιάς, iPod nano, iPod nano 5ης γενιάς, 
iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch 4ης γενιάς

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Κεραία: Κεραία FM
• Εύρος συχνοτήτων: 87,5-108 MHz

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: 
Φόρτιση του iPod, Φόρτιση του iPhone

Ευκολία
• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό
• Ξυπνητήρια: Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών, 
Βομβητής, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Επανάληψη 
αφύπνισης (snooze), Χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ώρα διπλής 
αφύπνισης, Ξυπνητήρι iPod

• Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας
• Με έλεγχο Quartz

Ήχος
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2x3W

μείωσης έντασης

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2
• Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου

Συνδεσιμότητα
• MP3-Link: Είσοδος στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ.

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Βάθος συσκευασίας: 141 χιλ.
• Ύψος συσκευασίας: 106 χιλ.
• Πλάτος συσκευασίας: 263 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

198 x 71 x 111 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,5 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 0,9 κ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό 

AC-DC, Οδηγός γρήγορης χρήσης, Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Ρεύμα
• Εφεδρική μπαταρία: CR2032 (περιλαμβάνεται)
• Αριθμός μπαταριών: 1
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
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