
 

 

Philips
วิทยุนาฬิกาสำหรับ iPod/ 
iPhone

พร้อมหัวเสียบ 30 พิน
สำหรับ iPod/iPhone
FM, Dual Alarm
2W

AJ3270D
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก 

iPod/iPhone
เริ่มต้นวันใหม่อย่างแสนสุขด้วยเสียงเพลงโปรดที่ขับขานจาก iPod/iPhone ของคุณ 
นาฬิกาขนาดกะทัดรัดนี้สามารถเล่นและชาร์จ iPod/iPhone รุ่นล่าสุดได้ แม้ในขณะที่ใส่เคสปกป้องอยู่ 
ทั้งยังสามารถปลุกคุณด้วยเสียงวิทยุหรือเสียงปลุก Buzzer หากคุณต้องการ

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
• จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้
• กำลังขับทั้งหมด 2W RMS
ใช้งานง่าย
• ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง
• การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับ iPod/iPhone เมื่อมีการเชื่อมต่อ
• ระบบสำรองเวลาและการปลุกเตือน เพื่อการปลุกตรงเวลาแม้จะเกิดไฟฟ้าดับ
• ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด
• ความสว่างในการแสดงผลแบบปรับได้เพื่อความสบายตาในการดู
เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod/iPhone หรือจากวิทยุ
• ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน
• Dual alarm สำหรับปลุกตัวคุณเองกับคนข้างกายในเวลาต่างกัน



 จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

วิทยุ FM 
ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพ
ลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips 
เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า 
แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ 
เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว 
คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทั
นทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้
ง

ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone 
ที่เก็บในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริง
แสนสะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ 
iPhone โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ 
นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอ
ง เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone 
ของคุณตามปกติ 
คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! 

อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod 
ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยใ
ห้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเ
ยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone 
ในขณะเดียวกัน 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้
องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ 
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พก
พา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

ตั้งเวลาปิดเครื่อง

ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณสามารถกำหน
ดระยะเวลาที่ต้องการฟังเพลงหรือรายการจากส
ถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบก่อนที่คุณจะหลับไป 
คุณเพียงแค่ตั้งเวลา (สูงสุดถึง 1 ชั่วโมง) 
แล้วเลือกสถานีวิทยุที่ต้องการฟัง 
เพื่อให้ขับกล่อมให้คุณนอนหลับ วิทยุ Philips 
จะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ 
จากนั้นจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่โหมด
สแตนด์บายที่เงียบเสียงและประหยัดพลังงาน 
ระบบตั้งเวลาปิด 
ช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรดจากดีเจรา
ยการวิทยุ โดยไม่ต้องนับแกะจนกว่าจะหลับ 
หรือไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการสิ้นเปลืองไฟ
อีกต่อไป

2W RMS

ระบบนี้มีกำลังขับทั้งหมด 2W RMS, RMS 
หมายถึง Root Mean Square 
ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง 
หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอม
พลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ 

จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและคว
ามไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น 
ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด 
พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

Dual alarm

ระบบเสียง Philips 
สามารถตั้งเวลาเตือนได้สองเวลา 
เวลาแรกสำหรับปลุกตัวคุณเอง 
และอีกเวลาสำหรับปลุกคนข้างกายคุณ

การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติ

เมื่อทำการเชื่อมต่อ 
ชุดระบบเชื่อมต่อนี้จะซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอั
ตโนมัติกับ iPod/iPhone 
ของคุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาที 
ด้วยคุณสมบัติที่สะดวกนี้ 
คุณจึงไม่ต้องตั้งเวลาด้วยตัวเอง
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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 5th 
Generation, iPod nano 6th generation, iPod touch 
4th generation, iPod nano

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

3GS, iPhone 4
การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, 

การชาร์จ iPod
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• ช่วงความถี่: 87.5-108 MHz
สะดวกสบาย
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล
• การปลุก: รีเซ็ตเวลาปลุก 24 ชม., เสียงปลุก Buzzer, 

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

• การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอ: 

การควบคุมความสว่าง
• ประเภทจอภาพ: จอแบบตัวเลข 5 หลัก
เสียง
• กำลังขับ (RMS): 2W
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
• ระบบเสียง: Mono
ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 1
ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

130 x 73 x 146 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 136 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 209 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 87 มม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.95 กก.
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, 

คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้, 
ใบรับประกันทั่วโลก

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100-240 โวลต์
• จำนวนแบตเตอรี่: 1
• แบตเตอรี่สำรอง: CR2032 (มีให้)
•
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