
 

 

Philips
Radio cu ceas pentru iPod/
iPhone

cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone
FM, alarmă dublă
2W

AJ3275D
Treziţi-vă cu sunetul excepţional 

de pe iPodul/iPhone-ul dvs.
Preferaţi să vă începeţi ziua aşa cum trebuie - cu muzica preferată de pe iPod/iPhone. Acest 
ceas compact redă şi încarcă dispozitivele iPod/iPhone cu conector lightning, chiar şi atunci 
când sunt în carcase protectoare. Dacă preferaţi, treziţi-vă cu radio sau cu o sonerie.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Putere totală de ieșire 2W RMS
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning

Ușor de utilizat
• Luminozitate reglabilă a ecranului pentru confortul vizionării
• Oră de sincronizare automată prin andocare iPod/iPhone cu conectorul Lightning
• Oră și alarmă de siguranţă pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu radioul sau cu muzică de la iPod/iPhone cu ajutorul conectorului Lightning
• Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteţi trezi la ore 

diferite
• Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută
• Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată



 Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale 
suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul 
audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi 
să îl presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat 
butonul de presetare pentru memorarea 
frecvenţei. Cu posturile radio presetate care 
pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de 
radio preferat fără a trebui să căutaţi manual 
frecvenţele de fiecare dată.

Redare și încărcare prin Lightning

Bucuraţi-vă de muzica preferată în timp ce vă 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone prin noul 
conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct 
pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi 
ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă 
încarcă dispozitivul și în timpul redării, deci nu 
mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără 
baterie.

2 W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 2 
W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a 

mediei aritmetice, care este o unitate de 
măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai 
bine spus, puterea electrică transferată de la un 
amplificator audio la o boxă, care este 
măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice 
furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia 
determină puterea sonoră care este generată. 
Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună 
este puterea sonoră emisă de boxă.

Oră de sincronizare automată
Oră de sincronizare automată prin andocare 
iPod/iPhone cu conectorul Lightning

Treziţi-vă cu radioul sau iPod/iPhone
Treziţi-vă cu radioul sau cu muzică de la iPod/
iPhone cu ajutorul conectorului Lightning

Alarmă dublă

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore 
de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru 
trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea 
partenerului.

Alarmă progresivă

Începeţi ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care 
dispune de un volum progresiv. Sunetul 
alarmelor normale cu volum presetat este fie 
prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea 
zgomotos, încât vă treziţi prea brusc. Aveţi 
posibilitatea să vă treziţi cu o melodie 
preferată, un post de radio sau alarma buzzer. 

Volumul alarmei pentru trezire blândă crește 
treptat de la un nivel fin până la unul destul de 
ridicat, pentru a vă trezi ușor.

Timer Sleep

Timerul Sleep vă permite să alegeţi câtă vreme 
doriţi să ascultaţi muzică sau un post de radio 
la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să 
setaţi limita de timp (până la o oră) și să 
selectaţi postul de radio pe care doriţi să-l 
ascultaţi până ce adormiţi. Aparatul de radio 
Philips va continua să redea muzica pe durata 
de timp selectată, apoi va trece automat în 
modul Standby silenţios și economic. Timerul 
Sleep vă permite să adormiţi pe sunetele DJ-
ului radio favorit, fără a fi nevoie să număraţi oi 
sau să vă îngrijoraţi la gândul consumului de 
curent electric

Oră și alarmă de siguranţă
Atunci când este o pană de curent, acest ceas 
inteligent va menţine în continuare și va păstra 
ora și setările dvs. de încredere. Alarma 
programată rămâne activă chiar și atunci când 
afișajul este oprit - totul datorită unei baterii 
preinstalate. Atunci când se reia alimentarea cu 
energie, nu este nevoie să reglaţi ceasul sau să 
reintroduceţi setările. Mai uimitor, chiar dacă 
nu se reia alimentarea cu energie, bateria 
asigură suficientă energie pentru ca soneria să 
se oprească la ora alarmei setate - asigurând 
întotdeauna trezirea dvs. la timp.

Luminozitate reglabilă a ecranului
Posibilitatea de reglare a luminozităţii vă 
permite personalizarea ecranului în funcţie de 
necesităţi.
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Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 5

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod touch generaţia 5, iPod nano 

generaţia 7

Redare audio
• Mod Redare: Încărcare iPhone, Încărcare iPod

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Gamă de frecvenţe: 87,5-108 MHz
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM

Ceas
• Tip: Digital
• Formatul orei: 12 H, 24 ore

Alarmă
• Nr. de alarme: 2
• Sursa alarmei: Conectare, radio FM, Sonerie
• Resetare alarmă la 24 de ore
• Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
• Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

Confort
• Tip ecran: Afișaj cu LED-uri

• Culoare iluminare din spate: Verde
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate
• Luminozitate afișaj: Înaltă/Medie/Scăzută

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Putere de ieșire (RMS): 2W
• Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 1

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 100-240V
• Tip alimentare: Intrare c.a, 5 V, 2 A
• Număr de baterii: 1
• Baterie de siguranţă: CR2032 (inclus)

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 130 x 76 x 145 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 211 x 89 x 140 

mm
• Greutate: 0,6 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,3 kg

Accesorii
• Adaptor CA/CC
• Ghid de iniţiere rapidă
• Certificat de garanţie internaţională
•
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