
 

 

Philips
วิทยุนาฬิกาปลุกสำหรับ 
iPod/iPhone

ช่องเชื่อมต่อ MP3

AJ7030D
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก 

iPod/iPhone
ตื่นขึ้นพร้อมความกระปรี้กระเปร่าด้วยเพลงโปรดจาก iPod/iPhone ของคุณหรือวิทยุ FM 
ด้วยวิทยุนาฬิกา Philips ที่จะเติมความสดใสให้กับห้องของคุณในยามเช้า! 
ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะให้คุณชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้โดยไม่ต้องถอดกรอบป้องกันเครื่องออก

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
• จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้
• ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียมให้พลังเสียงเต็มอิ่ม คมชัดสดใส
• กำลังขับทั้งหมด 6W RMS
ใช้งานง่าย
• ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง
• การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับ iPod/iPhone เมื่อมีการเชื่อมต่อ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• ระบบสำรองเวลาและการปลุกเตือน เพื่อการปลุกตรงเวลาแม้จะเกิดไฟฟ้าดับ
• ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด
เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod/iPhone หรือจากวิทยุ
• ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน
• Dual alarm สำหรับปลุกตัวคุณเองกับคนข้างกายในเวลาต่างกัน



 ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone 
ที่เก็บในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนส
ะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone 
โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ 
นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอง 
เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ 
คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด
ช่องเชื่อมต่อ MP3

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเ
สียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 
ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง 
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น
เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ 
iPod/iPhone! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod 
ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณ
ฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกั
บชาร์จ iPod/iPhone ในขณะเดียวกัน 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกัง
วลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ 
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา 
โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ
AJ7030D/98

ไฮไลต์
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod mini, iPod พร้อมจอสี, 

iPod 5th Generation, iPod classic, iPod nano 1st 
Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 
3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod 
touch, iPod touch 2nd Generation, iPod nano, iPod 
nano 5th Generation, iPod nano 6th generation, 
iPod touch 4th generation

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• ช่วงความถี่: 87.5-108 MHz
การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, 

การชาร์จ iPod
สะดวกสบาย
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล
• การปลุก: รีเซ็ตเวลาปลุก 24 ชม., เสียงปลุก Buzzer, 

ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกซ้ำ (snooze), ตั้งเวลาปิดเครื่อง, 
เวลาปลุกแบบ Dual, สัญญาณเตือน iPod

• การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอ: 
การควบคุมความสว่าง

• ควบคุมด้วยระบบ Quartz: ผ่านการรับรอง
เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• กำลังขับ (RMS): 2x3W

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2
• ระบบ Neodynium magnet: ผ่านการรับรอง
การเชื่อมต่อ
• MP3-Link: อินพุตสเตอริโอ 3.5 มม.
ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 141 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 106 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 263 มม.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

198 x 71 x 111 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.5 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 0.9 กก.
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, 

คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้, 
ใบรับประกันทั่วโลก

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4
กำลังไฟ
• แบตเตอรี่สำรอง: CR2032 (มีให้)
• จำนวนแบตเตอรี่: 1
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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