Philips
iPod/iPhone-kelloradio

30-nastainen liitäntä
iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
4W

AJ5300D

Herää suosikkisäveliisi
iPodista, iPhonesta ja radiosta
Aloita uusi päivä Philipsin AJ5300D/12 -kelloradion ja telakointiaseman avulla. Ilmainen Philipssovellus tarjoaa miellyttävämmän herätyksen ja radion kuuntelukokemuksen. 4 W RMS virtalähteen ansiosta ääni on selkeä ja voimakas. Liitä mihin tahansa iPodiin tai iPhoneen.
Tehosta äänentoistoa
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Kokonaislähtöteho 4 W RMS
Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää iPod-/iPhone-musiikkiin tai radioon
• Herää aamuun miellyttävästi
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
Helppokäyttöinen
• Ilmainen HomeStudio-sovellus parantaa herätys- ja radio-toimintoja
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
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30-nastainen liitäntä iPodille/iPhonelle, FM, kaksi herätysaikaa, 4 W

Kohokohdat
Ilmainen HomeStudio-sovellus

avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla
se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia
eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua.
Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan
laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Kellon automaattinen synkronointi

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
Mukavammin ei voisi herätä tai kuunnella
radiota kuin ilmaisen Philips Home Audio sovelluksen avulla. Lataa sovellus Applen App
Storesta ja saat käyttöösi jännittäviä
ominaisuuksia. Esimerkiksi herätyksen
lisäasetukset antavat lisää joustoa hälytysäänen
voimakkuuden ja keston säätöön sekä
hälytyksen päivämäärän ja äänen asetuksiin.
Saat myös paremman käyttöliittymän, jossa on
helppokäyttöiset pikavalintatoiminnot radion
kuunteluun.
Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla,
kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman

Telakointijärjestelmä synkronoi kellon
automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa,
kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän
toiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse
asettaa aikaa manuaalisesti.
Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan
Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philipsäänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa.
Viritä asema, jonka haluat tallentaa
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen
pikavalintakanavien ansiosta voit valita
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta
joka kerta.

Jousella varustettuun kätevään
telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai
iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat
useimmat suojakotelotkin – voit telakoida
iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia
musiikista todella helposti.
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Tekniset tiedot
iPod-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPod mini, Värinäytöllinen iPod, iPod
5. sukupolvi, iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi,
iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi,
iPod nano, 4. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2.
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6.
sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S

iPod-/iPhone-sovellus

• Sovelluksen nimi: HomeStudio, Maksuton lataus
sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: Telakkaradio iPodille/iPhonelle,
iPod Touchille, iPhonelle
• iOS-vaatimukset: iOS 4.3 tai uudempi
• 5 päivän sääennuste: KYLLÄ
• Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston
ohjaimet
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinäyttö
• Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin
• Radio: FM-radio, pikavalinta, haku, viritä; sävel

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ

• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni

Käytön mukavuus

• Kello/versio: Digitaalinen
• Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys,
Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto
(torkkutoiminto), Uniajastin
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö

Ääni

• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Lähtöteho (RMS): 4 W
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden
säätö ylös/alas

Kaiuttimet

• Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

• MP3 Link: 3,5 mm stereotulo

Mitat

• Tuotteen mitat (LxSxK): 155 x 144 x 92 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 215 x 107 x 174 mm

Lisätarvikkeet

• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite,
Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko
•
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