
 

 

Philips
Rádio-relógio despertador 
para iPod/iPhone

MP3 Link

AJ7030D
Acorde ao som das músicas 

do iPod/iPhone
Acorde ao som de suas músicas preferidas do iPod/iPhone ou da rádio FM com o rádio-relógio 
Philips, que trará luz e energia para seu quarto e alegrará suas manhãs! Com o dock inteligente do 
rádio-relógio, você pode carregar seus dispositivos sem precisar remover o gabinete de proteção.

Enriqueça sua experiência sonora
• Reproduza e carregue seu iPod/iPhone simultaneamente
• Sintonia digital FM com memórias
• Driver de alto-falante em neodímio para nitidez sonora
• Potência total de saída de 6 W RMS

Fácil de usar
• Acople qualquer iPod/iPhone, mesmo com o estojo de proteção
• Sincronização automática com o relógio do iPhone/iPod acoplado
• MP3 Link para reprodução de músicas
• Backup de hora e alarme para que você possa acordar na hora quando houver falta de energia
• Timer de desligamento automático para dormir ao som de sua música favorita

Comece o dia do seu jeito
• Acorde ao som das suas músicas no iPod/iPhone ou rádio
• Despertador suave para um acordar prazeroso
• Alarme duplo para acordar duas pessoas



 Acople seu iPod/iPhone com o estojo

O design inteligente da porta retrátil do dock 
acomoda facilmente qualquer iPod ou iPhone sem a 
necessidade de adaptadores especiais. Além disso, 
ele pode ser usado com a maioria dos estojos de 
proteção — basta acoplar diretamente seu iPod ou 
iPhone e curtir suas músicas sem a menor 
complicação.

MP3 Link

A conectividade MP3 Link permite a reprodução 
direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, 
além da vantagem de curtir suas músicas favoritas 
com qualidade de som superior, o MP3 Link é 
extremamente prático, afinal, você só precisa 
conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

Reproduza e carregue seu iPod/iPhone

Curta suas músicas favoritas em MP3 enquanto 
carrega seu iPod/iPhone! O dock permite conectar 
seu dispositivo portátil diretamente ao Sistema 
Docking Entertainment para você ouvir suas músicas 
favoritas com um som excelente. O dock também 
carrega o iPhone/iPod durante a reprodução para 
você curtir suas músicas sem se preocupar com a 
carga da bateria. Este Sistema Docking 
Entertainment carrega seu dispositivo portátil 
automaticamente enquanto ele está acoplado ao 
dock.
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Destaques
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)
Compatibilidade com iPod
• Compatível com: iPod mini, iPod com display em 

cores, iPod - 5ª geração, iPod classic, iPod nano - 1ª 
geração, iPod nano - 2ª geração, iPod nano - 3ª 
geração, iPod nano - 4ª geração, iPod touch, iPod 
touch - 2ª geração, iPod nano, iPod nano - 5ª 
geração, iPod nano - 6ª geração, iPod touch 4ª 
geração

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM
• Sintonia digital automática
• Pré-sintonia de estações: 20
• Antena: Antena FM
• Intervalo de frequência: 87,5 a 108 MHz

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução na base: Carregando o iPod, 

Carregando o iPhone

Praticidade
• Relógio/versão: Digital
• Alarmes: Zerar alarme 24 h, Campainha de alarme, 

Rádio despertador, Repetir alarme, Timer de 
desligamento automático, Hora do alarme duplo, 
Alarme do iPod

• Aprimoramentos do display: Controle de brilho
• Controlado com Quartz

Áudio
• Sistema de áudio: Estéreo
• Potência de saída (RMS): 2x3 W

Caixas acústicas
• Caixas de som integradas: 2
• Sistema de ímã de neodímio

Conectividade
• MP3-Link: Entrada estéreo de 3,5 mm

Dimensões
• Tipo da embalagem: D-box
• Profundidade da embalagem: 141 mm
• Altura da embalagem: 106 mm
• Largura da embalagem: 263 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

198 x 71 x 111 mm
• Peso do produto: 0,5 kg
• Peso, incluindo embalagem: 0,9 kg

Acessórios
• Acessórios inclusos: Adaptador AC-DC, Guia de 

Referência Rápida, Manual do Usuário, Folheto de 
garantia mundial

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Alimentação
• Bateria de backup: CR2032 (inclusa)
• Nº de pilhas: 1
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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