
 

 

Philips
Rádiobudík pre iPod/
iPhone

s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone
FM, dvojitý budík
2 W

AJ3275D
Zobuďte sa so skvelým zvukom 

z prehrávača iPod/iPhone
Vstávajte s radosťou – s obľúbenou hudbou z vášho zariadenia iPod/iPhone. Tento kompaktný budík 

prehráva obsah zo zariadení iPod/iPhone s konektorom Lightning a nabíja ich, pričom zariadenia ani 

nemusíte vyberať z ochranných puzdier. Prípadne sa môžete nechať zobudiť zvukom rádia či bzučiaka.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Celkový výstupný výkon 2 W RMS
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Jednoduché používanie
• Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie
• Automatická synchronizácia času cez dok iPod/iPhone s konektorom Lightning
• Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd

Začnite deň po svojom
• Vstávajte za zvuku hudby z rádia alebo zo zariadenia iPod/iPhone cez konektor Lightning
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou



 Digitálne ladenie v pásme FM s 
predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné 
možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio 
systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, 
ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte 
tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S 
predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré 
môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k 
rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli 
príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Prehrávanie a nabíjanie cez konektor 
Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas 
nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou 
nového konektora Lightning! Stačí vložiť 
zariadenie priamo do dokovacej stanice na 
reproduktore a môžete prehrávať svoje 
najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše 
zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, 
takže sa počas počúvania nemusíte starať o 
kapacitu batérie.

2 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 2 W 
RMS. RMS (Root Mean Square) znamená 
strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické 
meranie zvukového výkonu, presnejšie 
elektrického výkonu prenášaného zo 
zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý 
sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického 
výkonu privedeného do reproduktora a jeho 
citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. 
Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový 
výkon reproduktor dosahuje.

Automatická synchronizácia času
Automatická synchronizácia času cez dok iPod/
iPhone s konektorom Lightning

Vstávajte pri hudbe z rádia alebo iPodu/
iPhonu
Vstávajte za zvuku hudby z rádia alebo 
zo zariadenia iPod/iPhone cez konektor 
Lightning

Dvojitý budík

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre 
seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na 
postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné 
zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú 
buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak 
nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte 
nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si 
prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, 
rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného 
zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej 
na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Časovač vypnutia

Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako 
dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo 
rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. 
Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 
hodinu) a vyberte si stanicu, ktorú budete 
počúvať počas zaspávania. Prístroj bude 
prehrávať hudbu počas nastaveného času a 
potom sa automaticky prepne do energeticky 
úsporného tichého pohotovostného režimu. 
Časovač vypnutia vám umožňuje zaspať pri 
hudbe z obľúbeného disku CD alebo od DJa 
rádia bez počítania ovečiek alebo obáv 
z plytvania energiou.
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Hlavné prvky
Rádiobudík pre iPod/iPhone
s konektorom Lightning pre iPod/iPhone, FM, dvojitý budík, 2 W
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Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 5

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch 5. generácie, iPod nano 

7. generácie

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania: Nabíjanie zariadenia iPhone, 

Nabíjanie iPod

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• Frekvenčný rozsah: 87,5 – 108 MHz
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa

Hodiny
• Typ: Digitálny
• Formát času: 12 h, 24-hodinový

Budík
• Počet budíkov: 2
• Zvuk budíka: Základňa, Rádio FM, Bzučiak
• 24-hodinové resetovanie budíka: áno
• Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
• Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LED displej
• Farba podsvietenia: Zelená
• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu
• Jas displeja: Vysoký/stredný/nízky

Zvuk
• Zvukový systém: Monofónny
• Výstupný výkon (RMS): 2 W
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 1

Príkon
• Napájanie zo siete: 100 – 240 V
• Typ napájania: Vstup AC, 5 V, 2 A
• Počet batérií: 1
• Záložná batéria: CR2032 (pribalená)

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 130 x 76 x 145 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 211 x 89 x 140 mm
• Hmotnosť: 0,6 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 1,3 kg

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: áno
• Stručná príručka spustenia: áno
• Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno
•
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Technické údaje
Rádiobudík pre iPod/iPhone
s konektorom Lightning pre iPod/iPhone, FM, dvojitý budík, 2 W
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