
 

 

Philips
iPod/iPhone-kelloradio

Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
2 W

AJ3275D
Herää upeaan iPod/iPhone-

ääneen
Aloita päiväsi oikein - lempimusiikillasi iPodistasi/iPhonestasi. Kompakti kello toistaa ja lataa 
iPod-/iPhone-mallit Lightning-liitännän kautta, vaikka ne olisivat suojakoteloissaan. Voit 
myös halutessasi herätä radion tai summerin ääneen.

Tehosta äänentoistoa
• Kokonaislähtöteho 2 W RMS
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Helppokäyttöinen
• Säädettävä näytön kirkkaus lisää katselumukavuutta
• Lightning-liitännällä voit synkronoida iPodin/iPhonen kellonajan automaattisesti
• Herätys ajoissa myös sähkökatkon aikana ajan ja hälytyksen varmistuksen ansiosta

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Lightning-liitännän ansiosta voit herätä radion tai iPodin/iPhonen ääneen
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Herää aamuun miellyttävästi
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen



 Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-
äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. 
Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

Toista ja lataa Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone 
latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. 
Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti 
erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. 
Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, 
joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun 
tyhjenemisestä.

2 W RMS

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.

Automaattinen ajan synkronointi
Lightning-liitännällä voit synkronoida iPodin/
iPhonen kellonajan automaattisesti

Herää radion tai iPodin/iPhonen ääneen
Lightning-liitännän ansiosta voit herätä radion 
tai iPodin/iPhonen ääneen

Kaksi herätysaikaa

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

Hilj. herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit 
herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai 
epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi 
hereille. Valitse herätysääneksi 
suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. 
Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 

miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta 
heräät rauhallisesti.

Uniajastin

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.

Ajan ja hälytyksen varmistus
Sähkökatkoksen aikana älykäs kello säilyttää 
ajan ja omat asetuksesi. Valmiiksi asennetun 
pariston ansiosta asetettu hälytys pysyy 
aktiivisena, vaikka kellon näyttö ei ole käytössä. 
Sähkökatkoksen päätyttyä kelloa ei tarvitse 
säätää tai asetuksia valita uudelleen. Vaikka laite 
ei saisikaan verkkovirtaa, paristo pitää huolen 
siitä, että summeri hälyttää ajoissa - et herää 
koskaan liian myöhään.

Säädettävä näytön kirkkaus
Säädettävän näytön kirkkauden ansiosta voit 
mukauttaa näyttöä tarvittaessa.
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iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 5

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch, 5. sukupolvi, iPod nano, 

7. sukupolvi

Äänen toisto
• Toistotila: iPhonen lataaminen, iPod-laitteen 

lataaminen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Taajuusalue: 87,5-108 MHz
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni

Kello
• Tyyppi: Digitaalinen
• Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Herätys
• Herätyksiä: 2
• Herätysääni: Telakointiasema, FM-radio, Summeri
• 24 tunnin välein toistuva herätys: KYLLÄ
• Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 

minuuttia
• Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LED-näyttö
• Taustaväri: Vihreä
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö
• Näytön kirkkaus: Suuri/keskitaso/alhainen

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

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 1

Virta
• Verkkovirta: 100–240 V
• Virtatyyppi: AC-tulo 5 V, 2 A
• Akkujen määrä: 1
• Paristo: CR2032 (mukana)

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 130 x 76 x 145 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 211 x 89 x 140 mm
• Paino: 0,6 kg
• Paino pakattuna: 1,3 kg

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: KYLLÄ
• Pikaopas: KYLLÄ
• Maailmanlaajuinen takuuvihko: KYLLÄ
•
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