
 

 

Philips
Radio cu ceas cu alarmă 
pentru iPod/iPhone

Legătură MP3

AJ7030D
Treziţi-vă în acordurile muzicii 

de pe iPod/iPhone
Treziţi-vă cu melodiile preferate de pe iPod/iPhone sau radio FM cu radioul excelent 
Philips cu ceas, care vă va înveseli camera - şi dimineţile! Suportul inteligent vă permite să 
încărcaţi dispozitivele fără a trebui să îndepărtaţi carcasa de protecţie.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Utilizaţi și încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Driver difuzor din neodim pentru sunet bogat și clar
• Putere totală de ieșire 6 W RMS

Ușor de utilizat
• Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
• Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Oră și alarmă de siguranţă pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent
• Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu muzica de pe iPod/iPhone sau cu melodiile de la radio
• Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută
• Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteţi trezi la ore 



 Andocaţi un iPod/iPhone în carcasa lui

Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se 
adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără 
adaptoare speciale. În plus, funcţionează chiar și cu 
cele mai protectoare carcase – este suficient să 
andocaţi iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteţi 
să vă bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de 
muzică.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea 
directă a materialelor MP3 de pe playerele media 
portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. 
preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de 
sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea 
extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi 
este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. 
iPod/iPhone

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone! Staţia vă permite 
conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul 
cu staţie de andocare pentru a putea asculta muzica 
preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta 
încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, 
astfel încât să vă puteţi bucura de muzică și să nu 
trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei 
dispozitivului portabil. Sistemul cu staţie de andocare 
vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce 
este andocat.
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Repere
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod mini, iPod cu afișaj color, iPod 

a 5-a generaţie, iPod clasic, iPod nano prima 
generaţie, iPod nano a 2-a generaţie, iPod nano a 3-
a generaţie, iPod nano a 4-a generaţie, iPod touch, 
iPod touch a 2-a generaţie, iPod nano, iPod nano a 
5-a generaţie, iPod nano a 6-a generaţie, iPod touch 
a 4-a generaţie

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM
• Gamă de frecvenţe: 87,5-108 MHz

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPod, 

Încărcare iPhone

Confort
• Ceas/Versiune: Digital
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă 

buzzer, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze), 
Timer Sleep, Oră de alarmă dublă, Alarmă iPod

• Caracteristici superioare afișare: Control 
luminozitate

• Cu cuarţ

Sunet
• Sistem audio: Stereo

• Putere de ieșire (RMS): 2x3W
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2
• Sistem cu magnet din neodim

Conectivitate
• Legătură MP3: intrare stereo de 3,5 mm

Dimensiuni
• Tip ambalaj: D-box
• Adâncime ambalaj: 141 mm
• Înălţime ambalaj: 106 mm
• Lăţime ambalaj: 263 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 198 x 71 x 111 mm
• Greutate produs: 0,5 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,9 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de 

utilizare rapidă, Manual de utilizare, Certificat de 
garanţie internaţională

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Alimentare
• Baterie de siguranţă: CR2032 (inclus)
• Număr de baterii: 1
Data apariţiei 2014-09-26

Versiune: 7.0.11

12 NC: 8670 000 75013
EAN: 08 71258 15972 45

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

Specificaţii
Radio cu ceas cu alarmă pentru iPod/iPhone
Legătură MP3

http://www.philips.com

