
 

 

Philips
Kellraadio iPodile/
iPhone'ile

Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i jaoks
FM, topeltäratus
2 W

AJ3275D
Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase 

muusika saatel
Lemmikmuusika kuulamine iPodist/iPhone'ist on õige algus päevale. See kompaktne kell 
esitab ja laeb Lightning-ühendusega iPodi/iPhone'i mudeleid ka siis, kui neil on 
kaitsekorpused ümber. Soovi korral saate äratusena kasutada ka raadiot või sumistit.

Rikastage oma muusikaelamust
• Väljundvõimsus 2 W RMS
• FM-digitaalhäälestus ja jaamad
• Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Lihtne kasutada
• Reguleeritava eredusega ekraan mugavaks vaatamiseks
• Aja automaatne sünkroonimine iPod'i/iPhone'i Lightning-ühenduse doki kaudu
• Kellaaja ja äratuse varundamine ka voolukatkestuse korral õigel ajal ärkamiseks

Alustage päeva just nii, nagu soovite
• Ärgake raadio või iPod'i/iPhone'i muusika saatel Lightning-ühenduse kaudu
• Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
• Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
• Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda



 FM-digitaalhäälestus ja jaamad

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid 
muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi 
kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite 
salvestada, ning vajutage salvestamiseks 
salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud 
jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, 
ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil

Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma 
iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! 
Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida 
oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See 
laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda 
mängite, seega ei pea te muretsema aku 
tühjenemise pärast.

2 W RMS

Selle süsteemi väljundvõimsus on 2 W RMS. 
RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või 

täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat 
elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. 
Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari 
tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. 
Mida suurem on võimsus vattides, seda 
suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Aja automaatne sünkroonimine
Aja automaatne sünkroonimine iPod'i/iPhone'i 
Lightning-ühenduse doki kaudu

Ärgake raadio või iPod'i/iPhone'i saatel
Ärgake raadio või iPod'i/iPhone'i muusika 
saatel Lightning-ühenduse kaudu

Topeltäratus

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks 
äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma 
partneri äratamiseks.

Sujuv äratus

Alustage päeva järk-järgult suureneva 
helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid 
võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või 
ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, 
raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse 
helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt 
valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Unetaimer

Unetaimeriga saate määrata, kui kaua soovite 
enne magamajäämist valitud muusikat või 
raadiojaama kuulata. Seadke vaid ajapiirang 
(kuni 1 tund) ja valige raadiojaam, mida soovite 
uinumise ajal kuulata. Philipsi raadio mängib 
valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel 
vaiksesse säästlikku ooterežiimi. Unetaimeriga 
saate uinuda oma lemmikraadiodiskori saatel, 
ilma et peaksite lambaid lugema või energia 
raiskamise pärast muretsema.

Kellaaja ja äratuse varundamine
Voolukatkestuse korral säilitab see 
intelligentne kell kindlalt aja ja seaded. Tänu 
varuakule jääb määratud äratus aktiivseks ka 
siis, kui ekraan on välja lülitunud. Kui vool 
taastub, pole vaja kella uuesti seadistada ega 
sätteid määrata. Varuakul on piisavalt energiat 
määratud kellaajal äratuse esitamiseks ka juhul, 
kui vool ei taastu, tagades, et te kunagi sisse ei 
maga.

Reguleeritava eredusega ekraan
Reguleeritava eredusega ekraani saate oma 
vajadustele sobivaks reguleerida
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Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone 5

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod touch 5. põlvkond, iPod 

nano 7. põlvkond

Heliesitus
• Esitusrežiim: iPhone'i laadimine, iPodi laadimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM
• Sagedusvahemik: 87,5–108 MHz
• Automaatne digitaalhäälestus
• Salvestatavad jaamad: 20
• Antenn: FM antenn

Kell
• Tüüp: Digitaalne
• Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-tunnine 

vorming

Äratus
• Äratuste arv: 2
• Äratuse allikas: dokk, FM-raadio, Helisignaal
• Äratuse lähtestamine 24 tunni järel
• Tukkumine (äratuse kordamine): Jah, 9 minuti järel
• Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

Mugavus
• Ekraani tüüp: LED-ekraan
• Tagantvalgustuse värv: Roheline
• Ekraani täiustused: Ereduse valimine
• Ekraani heledus: Kõrge/keskmine/madal

Heli
• Helisüsteem: Mono
• Väljundvõimsus (RMS): 2 W
• Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarid: 1

Võimsus
• Toiteallikas: 100-240 V
• Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend, 5 V, 2 A
• Patareide arv: 1
• Varupatarei: CR2032 (komplektis)

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 130 x 76 x 145 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 211 x 89 x 140 mm
• Kaal: 0,6 kg
• Kaal (koos pakendiga): 1,3 kg

Tarvikud
• Vahelduv-/alalisvooluadapter
• Kiirjuhend
• Üleilmse garantii voldik
•
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