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AJ3270D
Vågn op til din musik 

fra iPod/iPhone
Nyd at starte din dag rigtigt – med din yndlingsmusik fra din iPod/iPhone. Dette kompakte ur 
afspiller og oplader de seneste iPod/iPhone-modeller, selv når de er i beskyttelsesetuiet. Du 
kan også vågne op til radioen eller buzzeren, hvis du foretrækker det.

Nyd din musik fra flere kilder
• Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
• FM digital indstilling med faste indstillinger
• Samlet udgangseffekt på 2 W RMS

Nem at anvende
• Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
• Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone er docket
• Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt
• Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
• Justerbar lysstyrke på skærmen for behagelig visning

Start dagen på din måde
• Vågn op til musik fra iPod, iPhone eller radio
• Blid vækning for en behagelig opvågning
• Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter



 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.

Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på

Smart designet docking-port med 
fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken 
som helst iPod eller iPhone uden særlige 
adaptere. Den fungerer endda med de fleste 
typer etuier siddende på – sæt blot din iPod 
eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du 
virkelig nyde din musik uden problemer.

Afspil og oplad din iPod/iPhone

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du 
oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør 

det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed 
direkte til docking-underholdningssystemet, så 
du kan lytte til din yndlingsmusik med 
uovertruffen lyd. Den kan også oplade din 
iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få 
glæde af din musik og ikke behøver bekymre 
dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør 
for batteri. Docking-underholdningssystemet 
oplader automatisk din bærbare enhed, mens 
den sidder i dockingstationen.

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.

2 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 2 
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. Jo højere watt-tal, desto 
bedre lydeffekt fra højttaleren.

To ringetidspunkter

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

Automatisk synkronisering af ur

Når du tilslutter og docker, synkroniserer 
denne dockingstation automatisk uret med din 
iPod/iPhone i løbet af få sekunder. Denne 
praktiske funktion betyder, at du ikke behøver 
stille uret manuelt.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Mini, iPod med farvedisplay, 

iPod 5. generation, iPod classic, iPod nano 1. 
generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. 
generation, iPod nano 4. generation, iPod touch, 
iPod touch 2. generation, iPod nano 5. generation, 
iPod nano 6. generation, iPod touch 4. generation, 
iPod Nano

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Audio Playback
• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPod, Oplader 

iPhone

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

Komfort
• Ur/Version: Digital
• Alarmer: 24-timers alarmgentagelse, Buzzer-alarm, 

Radioalarm, Gentag alarm (slumre), Sleep-timer, 

To ringetidspunkter, iPod-alarm
• Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol
• Skærmtype: 5-cifret skærm

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 2 W
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
• Lydsystem: Mono

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 1

Mål
• Emballagetype: D-box
• Mål på produkt (B x H x D): 130 x 73 x 146 mm
• Bredde (emballage): 136 mm
• Dybde (emballage): 209 mm
• Højde (emballage): 87 mm
• Bruttovægt: 0,95 kg

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, 

Lynhåndbog, Brugervejledning, Globalt garantibevis

Strøm
• Lysnet: 100 - 240 V
• Batterier: 1
• Backup-batteri: CR2032 (medfølger)
•
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