
 

 

Philips
Радиочасовник с аларма 
за iPod/iPhone

със съединител Lightning
за iPod/iPhone
FM, двоен будилник
4 W

AJ5305D
Събуждайте се с чудесна музика 

от вашия iPod/iPhone
Започнете деня си с този радиочасовник и докинг станция Philips. Безплатното приложение 
от Philips ви предлага по-приятно събуждане и слушане на радио, а мощността 4 W RMS 
осигурява мощен и чист звук. Просто поставете вашия iPod/iPhone, дори заедно с калъфа.

Обогатете своето звуково изживяване
• Обща изходна мощност 4 W RMS
• Цифрова настройка с настроени станции
• Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

Лесна употреба
• Безплатно приложение HomeStudio за по-приятно събуждане и слушане на радио
• Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане
• Автоматична синхронизация на часа чрез поставката за iPod/iPhone със съединител 

Lightning
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Започнете деня по ваш начин
• Събуждайте се с радио или музика от iPod/iPhone чрез съединителя Lightning
• Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика



 Безплатно приложение HomeStudio

Няма по-добър начин за събуждане или 
слушане на радио от безплатното 
приложение Philips HomeStudio. Просто 
изтеглете приложението от Apple App store 
и се радвайте на разнообразието от 
вълнуващи функции. Авангардното 
настройване на аларми например ви дава 
повече гъвкавост при алармите, 
включително избор на сила на звука, 
продължителност, дата и звук. Освен това 
имате по-добър потребителски интерфейс, 
когато слушате радио, с лесни за използване 
функции за настройване на станциите.

Обща изходна мощност 4 W RMS
RMS, или средно квадратична стойност, е 
обичайната мярка за звуковата мощност или 
по-точно за електрическата мощност, 
предавана от аудио усилвателя към 
високоговорителя и измервана във ватове. 
Количеството електрическа мощност, 
предавана към високоговорителя, и 
неговата чувствителност определят 
мощността на генерирания звук. 
Усилвателите биват ограничавани предимно 
от електрическата енергия, която са 
способни да усилват, а високоговорителите 
- от електрическата енергия, която са 
способни да превръщат в акустична, без да 
изкривяват аудиосигнала. Колкото по-
голяма е консумираната мощност, толкова 
по-добра е звуковата мощност на 
високоговорителя.

Цифрова настройка с настроени 
станции

Цифровото FM радио предлага 
допълнителни музикални възможности за 
музикалната колекция на вашата аудио 
система Philips. Просто настройте 
станцията, която искате да зададете, и 
задръжте бутона за настройка, за да 
запаметите честотата. С настройваните 
станции, които могат да бъдат съхранени, 
можете бързо да извиквате своята любима 
станция, без да е необходимо да 
настройвате ръчно честотите всеки път.

Възпроизвеждане и зареждане чрез 
съединителя Lightning

Наслаждавайте се на любимата си музика, 
докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия 
съединител Lightning! Просто го поставете 
директно върху тонколоната, за да 
възпроизвеждате избраните от вас мелодии 
с превъзходен звук. Освен това тя зарежда 
устройството бързо, докато свири, за да не 
се притеснявате, че батерията му ще се 
изтощи.

Автоматична синхронизация на часа
Автоматична синхронизация на часа чрез 
поставката за iPod/iPhone със съединител 
Lightning

Регулируема яркост на дисплея
Регулируемата яркост на дисплея ви 
позволява да персонализирате дисплея за 
своите нужди.

Събуждайте се с радио или iPod/
iPhone
Събуждайте се с радио или музика от iPod/
iPhone чрез съединителя Lightning

Двоен будилник

Аудио системата Philips позволява задаване 
на две аларми. Задайте един час за вашето 
събуждане и друг - за събуждане на човека 
до вас.

Нежно събуждане

Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на 
будилника. Обикновеният звук от 
будилници с предварително настроена сила 
или е прекалено тих, за да ви изправи на 
крака, или е така крещящо силен, че грубо 
ви изхвърля от леглото. Събудете се с 
избрана от вас музика, радиостанция или 
предупредителен сигнал. Силата на нежния 
тон за събуждане постепенно се увеличава 
от фино тиха до разумно силна, за да може 
нежно да ви разбуди.
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Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone 5

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch 5-то поколение, iPod 

nano 7-мо поколение

Приложение за iPod/iPhone
• Име на приложението: HomeStudio, Безплатно 
изтегляне от магазина за приложения

• Изискване за iOS: iOS 4.3 или по-нова версия
• Предупредителен сигнал: няколко аларми, 
таймер за заспиване

• Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
• 5-дневна прогноза за времето
• Възпроизвеждане: бутони за управление на 
възпроизвеждането, придвижване в албуми и 
песни

• Радио: FM радио, готови, сканиране, 
настройване

Аудио възпроизвеждане
• Режим възпроизвеждане: Зареждане на iPhone, 
Зареждане на iPod

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена

Часовник
• Тип: Цифров
• Формат за часа: 12-часов, 24-часов

Предупредителен сигнал
• Брой аларми: 2
• Източника на алармата: Зумер, Поставка, FM 
радио

• 24-часово нулиране на алармата
• Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин
• Таймер за заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Удобство
• Тип на дисплея: Светодиоден дисплей
• Цвят на подсветката: Кехлибар
• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта

• Яркост на дисплея: Висока/средна/ниска

Звук
• Звукова система: Стерео
• Изходна мощност (RMS): 4 W
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване
• Аудио вход (3,5 мм)

Power
• Мрежово захранване: 100-240 V, 50/60Hz
• Тип захранване: Вход за променлив ток 5,9 V, 2 

A

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 155 X 144 X 

92 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 215 X 106 X 

177 мм
• Тегло: 0,52 кг
• Тегло вкл. опаковката: 0,85 кг

Аксесоари
• AC/DC адаптер
• Ръководство за бърз старт
• Листовка с гаранция за цял свят
•
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