
 

 

Philips
iPod/iPhone radio 
modinātājpulkstenis

ar 30 kontaktu savienojumu
paredzēts iPod/iPhone
FM, divkāršs modinātājs
4 W

AJ5300D
Pamostieties, klausoties iecienītās melodijas
no iPod/iPhone un radio
Pamostieties, klausoties šo Philips AJ5300D/12 radio pulksteni. Bezmaksas Philips lietojumprogramma 

garantē vieglāku pamošanos un patīkamāku radio klausīšanos, bet ierīces 4 W RMS jauda nodrošina 

spēcīgu un skaidru skanējumu. Vienkārši dokojiet jebkuru iPod vai iPhone, pat ja tas atrodas ietvarā.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone vienlaikus
• FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem
• 4 W RMS kopējā izejas jauda

Sāciet dienu sev tīkamā veidā
• Pamostieties, klausoties iPod/ iPhone mūziku vai radio
• Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
• Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā

Vienkārša lietošana
• Bezmaksas lietojumprogramma HomeStudio, lai uzlabotu pamošanās un radio klausīšanās 

pieredzi
• Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
• Automātiska pulksteņa sinhronizēšana ar dokstacijā ievietotu iPod/iPhone
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
• Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku



 Bezmaksas lietojumprogramma 
HomeStudio

Nav labāka veida kā pamosties vai klausīties 
radio, kā vien izmantojot bezmaksas Philips 
HomeStudio lietojumprogrammu. Vienkārši 
lejupielādējiet lietojumprogrammu no vietnes 
Apple App Store, lai izbaudītu aizraujošas 
funkcijas. Uzlabota modinātāja iestatīšana ļauj 
izvēlēties plašāku modinātāja iestatījumu klāstu 
- tostarp skaļumu, ilgumu, datumu un skaņu. 
Tāpat iegūstat arī labāku lietotāja interfeisu, 
klausoties radio, ar vienkārši lietojamām 
stacijas iestatīšanas funkcijām.

Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone

Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone 
uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot 

portatīvo ierīci tieši dokstacijas izklaides 
sistēmai, un jūs varat klausīties savu iecienīto 
mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā 
tiek uzlādēts arī iPod/iPhone, tātad jūs varat 
baudīt mūziku un neraizēties par to, ka 
portatīvā atskaņotāja baterija izlādēsies. 
Dokstacijas izklaides sistēma automātiski 
uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota 
dokstacijā.

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem 
iestatījumiem

Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas 
iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio 
sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru 
vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet 
nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai 
saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš 
iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt 
atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio 
stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Automātiska pulksteņa sinhronizēšana

Pievienojot un dokojot šī dokstacija 
automātiski sinhronizēs pulksteni ar jūsu iPod/
iPhone dažu sekunžu laikā. Ar šo ērto funkciju 
laiks nav jāiestata manuāli.

Ievietojiet iPod/iPhone dokstacijā ar visu 
ietvaru

Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar 
atsperi bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod 
vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas 
darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargapvalkā 
– ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu, 
kāds tas ir. Tagad varat baudīt mūziku bez 
jebkādām rūpēm.
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iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod mini, iPod ar krāsu displeju, iPod 

(5. paaudze), iPod classic, iPod nano (1. paaudze), 
iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), 
iPod nano (4. paaudze), iPod touch, iPod touch 
(2. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano 
(6. paaudze), iPod touch (4. paaudze)

iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

iPod/iPhone lietojumprogramma
• Lietojumprogrammas nosaukums: HomeStudio, 

Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
• Saderība: iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone radio 

dokstacija
• iOS prasības: iOS 4.3 vai jaunāka versija
• Laika prognoze 5 dienām
• Atskaņošana: albuma/celiņu navigācija, 

atskaņošanas kontrole
• Pulkstenis: analogais displejs, digitālais displejs
• Modinātāja signāls: daudzi modinātāja signāli, 

izslēgšanās taimeris
• Radio: FM radio, iestatījumu saglabāšana, 

skenēšana, noregulēšana

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM
• Automātiska digitālā regulēšana

• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Antena: FM antena

Lietošanas komforts
• Pulkstenis/versija: Digitāls
• Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate, 

Zummera modinātāja signāls, Radio modinātāja 
signāls, Modinātāja signāla atkārtošana (snaudas 
režīms), Izslēgšanās taimeris

• Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana

Skaņa
• Skaņu sistēma: Stereo
• Izejas jauda (RMS): 4 W
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

Skaļruņi
• Iebūvēti skaļruņi: 2

Savienojamība
• MP3 savienojums: 3,5 mm stereo ieeja

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 155 X 144 X 

92 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 215 X 107 X 174 mm

Piederumi
• Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdzstrāvas 

adapteris, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules 
garantijas brošūra

•
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