
 

 

Philips
Rádio relógio com alarme 
para iPod/iPhone

com conector Lightning
para iPod/iPhone
FM, alarme duplo
4 W

AJ5305D
Acorde com um óptimo som 

do seu iPod/iPhone
Comece o seu dia com o rádio relógio e estação de base da Philips. A aplicação gratuita da Philips 

proporciona-lhe melhores experiências de despertar e de rádio, enquanto a potência RMS de 4 W do 

aparelho proporciona um som incrivelmente nítido. Basta colocar um iPod/iPhone na base, mesmo 

com a capa colocada.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Potência de saída total de 4 W RMS
• Sintonização digital FM com estações programadas
• Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Fácil de utilizar
• Aplicação HomeStudio gratuita para uma melhor experiência de despertar e de rádio
• Brilho ajustável do visor para visualização confortável
• Sincronização automática de hora através da base para iPod/iPhone com conector Lightning
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Comece o dia à sua maneira
• Acorde ao som da rádio ou do iPod/iPhone através do conector Lightning
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita



 Aplicação HomeStudio gratuita

Não há forma melhor de despertar ou ouvir 
rádio do que com a aplicação HomeStudio da 
Philips. Basta transferir a aplicação da App 
Store da Apple para desfrutar de novas 
funcionalidades emocionantes. A configuração 
de alarme avançada, por exemplo, permite-lhe 
uma maior flexibilidade nas definições de 
alarme - incluindo o volume de alarme, a 
duração, a data e o som. Também lhe oferece 
uma melhor interface do utilizador quando 
ouve rádio, com funções predefinidas para 
estações fáceis de utilizar.

Potência de saída total de 4 W RMS
RMS refere-se ao valor quadrático médio, que 
é uma medida típica para a potência áudio, ou 
melhor, para a energia eléctrica transferida de 
um amplificador áudio para um altifalante, que 
é medida em watts. A quantidade de energia 
eléctrica fornecida ao altifalante e a sua 
sensibilidade determinam a potência de som 
que é gerada. Essencialmente, os 
amplificadores são limitados pela energia 
eléctrica que eles podem amplificar e os 
altifalantes pela energia eléctrica que podem 
converter em energia sonora, sem distorcer o 
sinal de áudio. Quando mais elevada for a 
potência, melhor é a potência sonora emitida 
pelo altifalante.

Sintonização digital FM com estações 
programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música 
adicionais para a sua colecção musical no 
sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a 
estação que deseja programar e premir e 
manter premido o botão de programação para 
memorizar a frequência. Com estações de 
rádio predefinidas que podem ser gravadas, 
pode aceder rapidamente à sua estação de 
rádio favorita, sem necessitar de sintonizar 
manualmente a frequência.

Reprodução e carregamento via 
Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto 
carrega o seu iPod/iPhone através do novo 
conector Lightning! Basta colocá-lo 
directamente na base do altifalante para 
reproduzir as suas músicas seleccionadas com 
um som fascinante. Este também carrega o seu 
dispositivo rapidamente durante a reprodução, 
por isso, não precisa de se preocupar com a 
falta de carga da bateria.

Sincronização automática de hora
Sincronização automática de hora através da 
base para iPod/iPhone com conector Lightning

Brilho ajustável do visor
O brilho ajustável do visor permite-lhe 
personalizar o visor de acordo com as suas 
necessidades.

Acorde ao som da rádio ou do iPod/
iPhone
Acorde ao som da rádio ou do iPod/iPhone 
através do conector Lightning

Alarme duplo

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de 
alarme diferentes. Defina uma hora de alarme 
para o acordar e outra hora de alarme para 
acordar outra pessoa.

Despertar suave

Comece o seu dia acordando suavemente com 
um volume de alarme que aumenta 
gradualmente. Os sons de alarme normais com 
um volume predefinido são demasiado baixos 
para o acordar ou então são demasiado 
elevados, acordando-o em sobressalto. 
Escolha acordar ao som da sua música, estação 
de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume 
suave do alarme de despertar aumenta 
gradualmente de um volume baixo subtil para 
um volume suficientemente elevado para o 
acordar suavemente.
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Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 5

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch de 5.ª geração, iPod 

nano de 7.ª geração

Aplicação iPod/iPhone
• Nome da aplicação: HomeStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Requisitos do iOS: iOS 4.3 ou posterior
• Alarme: vários alarmes, temporizador
• Relógio: apresentação analógica, apresentação 

digital
• Previsão meteorológica para 5 dias
• Reprodução: controlos de reprodução, navegação 

em álbum/faixa
• Rádio: rádio FM, estações programadas, varrer, 

sintonizar

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução: Carregar o iPhone, 

Carregar o iPod

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM

Relógio
• Tipo: Digital
• Formato das horas: 12 h, 24 h

Alarme
• Número de alarmes: 2
• Fonte de alarme: Sinal sonoro, Base, rádio FM

• Reinício do alarme a cada 24 horas
• Repetir alarme: Sim, 9 minutos
• Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Funcionalidades
• Tipo de visor: Visor LED
• Cor da retroiluminação: Âmbar
• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 

Luminosidade
• Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo

Som
• Sistema de som: Estéreo
• Potência de saída (RMS): 4 W
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2

Conectividade
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Alimentação
• Alimentação eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
• Tipo de alimentação: Entrada de CA, 5,9 V, 2 A

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 155 x 144 x 

92 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 215 x 106 x 

177 mm
• Peso: 0,52 kg
• Peso incl. embalagem: 0,85 kg

Acessórios
• Transformador CA/CC
• Manual de início rápido
• Folheto de garantia mundial
•
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