
 

 

Philips
Klokkeradio for iPod/
iPhone

med 30-pinners kontakt
for iPod/iPhone
FM, dobbel alarm
2 W

AJ3270D
Våkn opp til iPod-/iPhone-musikk

Gled deg over å starte dagen på riktig måte – med favorittmusikken fra din iPod/iPhone. 
Denne kompakte klokken spiller og lader de nyeste iPod-/iPhone-modellene, selv med 
beskyttelsesvesker på. Velg om du vil våkne opp til radioen eller en summealarm.

Nyt musikk fra flere kilder
• Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg
• 2 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke
• Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
• Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen
• Tids- og alarm-backup for vekking til riktig tid selv når strømmen går
• Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
• Justerbar skjermlysstyrke for behagelig visning

Start dagen på din måte
• Våkn opp til iPod-/iPhone-musikk eller radioen
• Myk og behagelig oppvåkning
• Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter



 Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg 
for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. 
Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk 
på og hold inne forvalgknappen for å lagre 
frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som 
kan lagres, får du raskt tilgang til 
favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter 
frekvensen manuelt hver gang.

Dokking av iPod/iPhone i etuiet

Den innskyvbare dokkingporten med stilig 
design passer til alle typer iPod eller iPhone 
uten behov for spesialadaptere. Den fungerer 
til og med sammen med de fleste 
beskyttelsesetuier – bare dokk iPod eller 
iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte 
musikken din uten problemer.

Spill av og lad iPod/iPhone

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din 
mens du lader opp iPod/iPhone. Med 

dokkingstasjonen kan du koble den bærbare 
enheten direkte til underholdningssystemet 
med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til 
favorittmusikken med suveren lyd. Den lader 
også opp iPod/iPhone mens den spiller 
sangene, slik at du kan nyte musikken uten å 
bekymre deg for at batteriet til den bærbare 
spilleren blir tomt. Underholdningssystemet 
med dokkingstasjon lader automatisk den 
bærbare enheten når den står i 
dokkingstasjonen.

Sleep timer

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge 
du vil høre på musikk eller radio før du sovner. 
Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), 
og velg en radiostasjon du vil høre på mens du 
venter på Jon Blund. Philips-radioen spiller i det 
angitte tidsrommet, og deretter bytter den 
automatisk til en strømsparende, stille 
standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne 
til et favorittprogram uten å telle sauer eller 
bekymre deg over strømregningen.

2 W RMS

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 
2 W RMS. RMS står for Root Mean Square, 
som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller 
den elektriske effekten som overføres fra en 
lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i 

watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til 
høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør 
hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere 
wattforbruket er, desto bedre lydeffekt 
kommer ut av høyttalerne.

Dobbel alarm

Philips-lydsystemet leveres med to 
alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som 
vekker deg, og det andre tidspunktet for å 
vekke partneren din.

Automatisk klokkesynkronisering

Ved tilkobling til denne dokkingstasjonen 
synkroniseres automatisk klokken med iPod/
iPhone i løpet av sekunder. Med denne 
praktiske funksjonen trenger du ikke å stille inn 
klokken manuelt.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod mini, iPod med fargeskjerm, 

Femtegenerasjons iPod, iPod classic, 
Førstegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons 
iPod nano, Tredjegenerasjons iPod nano, 
Fjerdegenerasjons iPod nano, iPod touch, 
Andregenerasjons iPod touch, Femtegenerasjons 
iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, 
Fjerdegenerasjons iPod touch, iPod nano

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

iPhone 4

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Lader 

iPhone

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne
• Frekvensområde: 87,5–108 MHz

Anvendelighet
• Klokke/versjon: Digital
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, 

Summealarm, Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze), 

Sleep timer, To vekketidinnstillinger, iPod-alarm
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
• Skjermtype: 5-sifret skjerm

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 W
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
• Lydsystem: Mono

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 1

Mål
• Emballasjetype: D-boks
• Produktmål (B x H x D): 130 x 73 x 146 mm
• Emballasjebredde: 136 mm
• Emballasjedybde: 209 mm
• Emballasjehøyde: 87 mm
• Bruttovekt: 0,95 kg

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, 

Hurtigbrukerveiledning, Brukerhåndbok, 
Verdensomfattende garantihefte

Drift
• Strømnett: 100–240 V
• Antall batterier: 1
• Backup-batteri: CR2032 (inkludert)
•
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