
 

 

„Philips“
Laikrodis-radijas, skirtas 
„iPod“ / „iPhone“

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
FM, du žadintuvo nustatymai
2 W

AJ3275D
Pabuskite nuo kokybiško garso, sklindančio 

iš „iPod“ / „iPhone“
Maloniai ir tinkamai pradėkite dieną, klausydamiesi mėgstamos muzikos iš „iPod“ / „iPhone“. 
Šiame kompaktiškame laikrodyje galima leisti ir krauti „iPod“ / „iPhone“ net nenuėmus 
apsauginio dėklo (per „Lightning“ jungtį). Jei norite, atsibuskite žadinami radijo ar žadintuvo.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• 2 W RMS bendroji išvesties galia
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Paprasta naudoti
• Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui
• Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ 

jungtimi
• Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai

Pradėkite dieną savaip
• Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“ muzika per „Lightning“ jungtį
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų



 FM išankstinis funkcijų nustatymas

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų 
muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso 
sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą 
stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio 
nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. 
Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią 
galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo 
mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną 
kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ 
jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją 
„Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai 
prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu 
pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai 
įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis 
muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus 
akumuliatorius.

2 W RMS

Bendra šios sistemos išvesties galia siekia 2 W 
RMS. RMS (angl. Root Mean Square – ) yra 

garso išvesties arba tiksliau – elektros galios, 
kuris perduodama iš garso stiprintuvo į 
garsiakalbį, matas, matuojamas vatais. Elektros 
galios kiekis, kuris perduodamas į garsiakalbius, 
ir jautrumas nurodo sukuriamą garso galią. Kuo 
didesnė galia vatais, tuo didesnė garso galia, 
kurią sukuria garsiakalbis.

Automatinio sinchronizavimo laikas
Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ 
/ „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ 
jungtimi

Pabuskite su radiju arba „iPod“ / 
„iPhone“
Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“ 
muzika per „Lightning“ jungtį

Dvigubas signalas

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus 
žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo 
laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui 
pažadinti.

Švelnus žadinimas

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki 
palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti 
žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu 
arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba 
taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite 
pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo 
stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas 

palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki 
protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Išsijungimo laikmatis

Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip 
ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos 
ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko 
limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite radijo stotį, 
kurios norite klausytis prieš užmigdami. 
„Philips“ radijas gros pasirinktą laiko tarpą ir 
tada automatiškai persijungs į energiją taupantį 
ir tylųjį budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis 
padės užmigti klausantis mėgstamiausio radijo 
laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar 
jaudinantis dėl švaistomos energijos

Rezervinis laiko ir signalo kopijavimas
Dingus energijai, šis išmanus laikrodis vis tiek 
išlaikys ir išsaugos esamą laiką ir jūsų 
nustatymus. Nustatytas žadintuvas išlieka 
aktyvus, net jei ekranas išjungtas – dėl iš anksto 
integruotos baterijos. Vėl atsiradus energijai, 
nereikia iš naujo nustatyti laikrodžio ir atkurti 
nustatymo. Nuostabu, kad net jei elektros 
energijos tiekimas nėra atkurtas, baterija tiekia 
pakankamai energijos, kad suskambėtų 
žadintuvas jūsų nustatytu metu – užtikrinant, 
kad tikrai nepramiegosite.

Nustatomas ekrano ryškumas
Nustatomas ekrano ryškumas leidžia nustatyti 
ekraną pagal savo poreikius.
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„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone 5“

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Touch“ (5-oji karta), „iPod 

nano“ (7-oji karta)

Garso atkūrimas
• Peržiūros režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ 
įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena

Laikrodis
• Tipas: Skaitmeninis
• Laiko formatas: 12 val., 24 val.

Žadintuvas
• Žadintuvų skaičius: 2
• Žadintuvo šaltinis: prijungimo stotelė, FM radijas, 

Zirzeklis
• 24 valandų žadintuvo nustatymas iš naujo
• Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 

min.
• Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Patogumas
• Ekrano tipas: LED ekranas
• Fono spalva: Žalias
• Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas
• Ekrano ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas

Garsas
• Garso sistema: Mono
• Išvesties galia (RMS): 2 W
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 1

Maitinimas
• Elektros energija: 100–240 V
• Maitinimo tipas: AC įvestis, 5 V, 2 A
• Maitinimo elementų skaičius: 1
• Pagalbinė baterija: CR2032 (pridėta)

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 130 x 76 x 

145 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 211 x 89 x 140 

mm
• Svoris: 0,6 kg
• Svoris su pakuote: 1,3 kg

Priedai
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris
• Greitos pradžios vadovas
• Tarptautinės garantijos lapas
•
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