
 

 

Philips
Радиочасовник с аларма 
за iPod/iPhone

• MP3 Link

AJ7030D
Събуждайте се с музика 

от вашия iPod/iPhone
Събуждайте и ставайте с усмивка с любимите си мелодии от вашия iPod/iPhone или FM радио - 

с елегантното радио с часовник на Philips, което внася оживление в стаята - и във вашите утрини! 

Неговата интелигентна поставка ви позволява да сменяте устройствата без да сваляте 

защитните им калъфи.

Обогатете своето звуково изживяване
• Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
• Цифрова настройка с настроени станции
• Неодимова мембрана за богат и чист звук
• Обща изходна мощност 6 W RMS

Лесна употреба
• Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
• Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на 
електрозахранването

• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото



 Поставяне на iPod/iPhone, заедно с 
калъфа

Интелигентно проектираният порт за поставяне с 
пружина поема без проблем всеки iPod или 
iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, 
той работи дори когато повечето защитни 
калъфи са поставени – просто поставете вашия 
iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да 
слушате любимата си музика, без да се 
притеснявате.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата ви 
музика с превъзходно качество на звука, излизащ 
от аудио системата, MP3 връзката е и 
изключително удобна, защото всичко, което 
трябва да направите, е да включите своя MP3 
плейър в аудио системата.

Слушайте и зареждайте вашия iPod/
iPhone

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, 
докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката 
ви позволява да свържете вашето портативно 
устройство директно с докинг системата за 
забавления, за да слушате любимата си музика с 
превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия 
iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика 
без притеснения, че батерията на портативния ви 
плейър ще се изтощи. Докинг системата за 
забавления автоматично зарежда портативното 
устройство, докато то е в нея.
AJ7030D/12

Акценти
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 50/60 Hz
•

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod mini, iPod с цветен дисплей, 

iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod nano 1-во 
поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 
3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod 
touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod Nano, 
iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то 
поколение, iPod touch 4-то поколение

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

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone

Удобство
• Часовник/версия: Цифров
• Аларми: 24-часово нулиране на будилника, 
Аларма със зумер, Радиобудилник, Повторение 
на алармата (дрямка), Таймер за заспиване, 
Двоен будилник, iPod аларма

• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта

• С кварцово управление

Звук
• Звукова система: Стерео
• Изходна мощност (RMS): 2x3 W

нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Система с неодимови магнити

Възможности за свързване
• MP3-Link: Вход 3,5 мм стерео

Размери
• Тип опаковка: D-box
• Дълбочина на опаковката: 141 мм
• Височина на опаковката: 106 мм
• Ширина на опаковката: 263 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

198 x 71 x 111 мм
• Тегло на изделието: 0,5 кг
• Тегло вкл. опаковката: 0,9 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, Кратко 
ръководство за употреба, Ръководство за 
потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Power
• Резервна батерия: CR2032 (включена в 
комплекта)

• Брой батерии: 1
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 
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