Philips
iPod/iPhone-kelloradio

30-nastainen liitäntä
iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
2W

AJ3270D

Herää iPod/iPhone-musiikkiin
Aloita päiväsi oikein - lempimusiikillasi iPodistasi/iPhonestasi. Kompakti kello toistaa ja lataa
uusimmat iPod-/iPhone-mallit, vaikka ne olisivat suojakoteloissaan. Voit myös halutessasi
herätä radion tai summerin ääneen.
Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Kokonaislähtöteho 2 W RMS
Helppokäyttöinen
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
• Herätys ajoissa myös sähkökatkon aikana ajan ja hälytyksen varmistuksen ansiosta
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
• Säädettävä näytön kirkkaus lisää katselumukavuutta
Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää iPod-/iPhone-musiikkiin tai radioon
• Herää aamuun miellyttävästi
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
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Kohokohdat
Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla
se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia
eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua.
Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan
laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Kaksi herätysaikaa

Uniajastin
Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philipsäänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa.
Viritä asema, jonka haluat tallentaa
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen
pikavalintakanavien ansiosta voit valita
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta
joka kerta.
Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään
telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai
iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat
useimmat suojakotelotkin – voit telakoida
iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia
musiikista todella helposti.

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja
kumppanillesi eri herätysajat.
Kellon automaattinen synkronointi

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua.
Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1
tunti) ja valita kuunneltava radiokanava
nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa
toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy
sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit
siirtyä unten maille tutun radioäänen
säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.
2 W RMS

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla,
kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 2 W RMS.
RMS (Root Mean Square) on neliöllinen
keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa
tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen
siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina.
Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen
herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä
korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen
toistama ääniteho.

Telakointijärjestelmä synkronoi kellon
automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa,
kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän
toiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse
asettaa aikaa manuaalisesti.
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Tekniset tiedot
iPod-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPod mini, Värinäytöllinen iPod, iPod
5. sukupolvi, iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi,
iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi,
iPod nano, 4. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2.
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6.
sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, iPod nano

iPhone-yhteensopivuus

• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö
• Näyttötyyppi: 5-numeroinen näyttö

Ääni

• Lähtöteho (RMS): 2 W
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden
säätö ylös/alas
• Äänentoistojärjestelmä: Mono

• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Kaiuttimet

Äänen toisto

Mitat

• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen,
iPhonen lataaminen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
•
•
•
•
•

Virittimen aaltoalueet: FM
Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
Pikavalinnat: 20
Antenni: FM-antenni
Taajuusalue: 87,5-108 MHz

Käytön mukavuus

• Kello/versio: Digitaalinen
• Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys,
Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto
(torkkutoiminto), Uniajastin, Kaksi herätysaikaa,
iPod-herätys

• Sisäiset kaiuttimet: 1
•
•
•
•
•
•

Pakkaustyyppi: D-box
Tuotteen mitat (L x K x S): 130 x 73 x 146 mm
Pakkauksen leveys: 136 mm
Pakkauksen syvyys: 209 mm
Pakkauksen korkeus: 87 mm
Kokonaispaino: 0,95 kg

Lisätarvikkeet

• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite,
Pikaopas, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen
takuuvihko

Virta

• Verkkovirta: 100–240 V
• Akkujen määrä: 1
• Paristo: CR2032 (mukana)
•
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