
 

 

Philips
วิทยุนาฬิกาปลุกสำหรับ 
iPod/iPhone

พร้อมหัวเสียบ 30 พิน
สำหรับ iPod/iPhone
FM, Dual Alarm
4W

AJ5300D
ตื่นขึ้นมาด้วยเพลงที่คุณชื่นชอบ

จาก iPod/iPhone และวิทยุ
ตื่นขึ้นพร้อมความกระปรี้กระเปร่าด้วยวิทยุนาฬิกา Philips ซึ่งมี Philips App 
ฟรีที่ให้ประสบการณ์การฟังวิทยุและการตื่นนอนที่ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันกำลังขับ 4W RMS 
ของชุดยังให้เสียงทรงพลังและชัดเจน เพียงเชื่อมต่อกับ iPod หรือ iPhone ใดๆ 
หรือแม้ในขณะที่เครื่องอยู่ในกระเป๋า

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
• จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้
• กำลังขับทั้งหมด 4W RMS

เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod/iPhone หรือจากวิทยุ
• ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน
• Dual alarm สำหรับปลุกตัวคุณเองกับคนข้างกายในเวลาต่างกัน

ใช้งานง่าย
• แอปพลิเคชัน HomeStudio ฟรี เพื่อประสบการณ์วิทยุและการตื่นนอนอันยอดเยี่ยม
• ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง
• การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับ iPod/iPhone เมื่อมีการเชื่อมต่อ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด



 แอปพลิเคชัน HomeStudio ฟรี

ไม่มีวิธีที่ดีไปกว่าการปลุกหรือการฟังวิทยุด้วยแ
อปพลิเคชัน HomeStudio ฟรีจาก Philips 
เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จาก Apple App 
Store 
เพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจ 
การตั้งค่าการปลุกขั้นสูง เช่น 
ให้คุณสามารถตั้งค่าการปลุกแบบยืดหยุ่นได้มาก
ขึ้น - รวมทั้งระดับเสียงปลุก ระยะเวลา 
วันที่และเสียง 
นอกจากนี้คุณยังได้รับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้
นสำหรับการฟังวิทยุด้วยฟังก์ชันตั้งค่าสถานีล่วง
หน้าซึ่งง่ายต่อการใช้งาน

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! 
อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod 
ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยใ

ห้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเ
ยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone 
ในขณะเดียวกัน 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้
องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ 
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พก
พา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

วิทยุ FM 
ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพ
ลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips 
เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า 
แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ 
เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว 
คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทั
นทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้
ง

การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติ

เมื่อทำการเชื่อมต่อ 
ชุดระบบเชื่อมต่อนี้จะซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอั
ตโนมัติกับ iPod/iPhone 
ของคุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาที 
ด้วยคุณสมบัติที่สะดวกนี้ 
คุณจึงไม่ต้องตั้งเวลาด้วยตัวเอง

ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone 
ที่เก็บในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริง
แสนสะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ 
iPhone โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ 
นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอ
ง เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone 
ของคุณตามปกติ 
คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด
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ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod mini, iPod พร้อมจอสี, 

iPod 5th Generation, iPod classic, iPod nano 1st 
Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 
3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod 
touch, iPod touch 2nd Generation, iPod nano 5th 
Generation, iPod nano 6th generation, iPod touch 
4th generation

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

แอปพลิเคชันของ iPod/iPhone
• ชื่อ App: HomeStudio, ดาวน์โหลดฟรีจากร้าน App
• ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: 

อุปกรณ์เชื่อมต่อเล่นวิทยุสำหรับ iPod/iPhone, iPod 
Touch, iPhone

• ความต้องการของ iOS: iOS 4.3 หรือใหม่กว่า
• การพยากรณ์อากาศ 5 วัน: ผ่านการรับรอง
• การเล่น: การเลื่อนดูอัลบั้ม/เพลง, ควบคุมการเล่น
• นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิตอล
• ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
• วิทยุ: วิทยุ FM, ตั้งค่าล่วงหน้า, สแกน, หาคลื่น

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM

สะดวกสบาย
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล
• การปลุก: รีเซ็ตเวลาปลุก 24 ชม., เสียงปลุก Buzzer, 

ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกซ้ำ (snooze), ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอ: 

การควบคุมความสว่าง

เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• กำลังขับ (RMS): 4W
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2

การเชื่อมต่อ
• MP3-Link: อินพุตสเตอริโอ 3.5 มม.

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 155 X 144 X 

92 มม.
• ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 215 X 107 X 

174 มม.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, 

คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกันทั่วโลก
•
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