
 

 

Philips
Ébresztőórás rádió iPod/
iPhone-hoz

MP3 Link

AJ7030D
Ébredjen az iPod/iPhone-ról 

szóló zenére!
Induljon a nap iPod/iPhone-jának vagy FM rádiójának kedvenc dallamaira a brilliáns teljesítményű 
Philips órás rádiónak köszönhetően. Nemcsak a szoba, de az egész reggele felragyog! Az intelligens 
dokkolóval anélkül töltheti fel készülékeit, hogy el kellene távolítania azok védőborítását.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• FM digitális hangolás programhelyekkel
• Neodímium hangszóró-meghajtó a gazdag és tiszta hangzás érdekében
• 6 W RMS kimeneti összteljesítmény

Egyszerű használat
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy egy rádióműsorra
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni



 iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz 
bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, 
külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb 
esetben akkor is működik, ha nem veszi le a 
védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer 
által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc 
zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti 
iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül 
csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós 
szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló 
hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van 
iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell 
aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának 
lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer 
automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás 
közben.
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Fénypontok
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: mini iPod, iPod színes kijelzővel, 5. 

generációs iPod, iPod classic, 1. generációs iPod 
nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod 
nano, 4. generációs iPod nano, iPod touch, 2. 
generációs iPod touch, nano iPod, 5. generációs 
iPod nano, 6. generációs iPod nano, 4. generációs 
iPod touch

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna
• Frekvenciasáv: 87,5-108 MHz

Audiolejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 

iPhone töltése

Kényelem
• Óra/Verzió: Digitális
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, Berregő 

riasztás, Rádiós ébresztés, Riasztás ismétlése 
(szundítás), Elalváskapcsoló, Kettős ébresztési idő, 
iPod ébresztés

• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
• Kvarcvezérlés

Hang
• Hangrendszer: Sztereó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2x3 W

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Neodímium mágneses rendszer

Csatlakoztathatóság
• MP3-Link: 3,5 mm sztereó bemenet

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomag mélysége: 141 mm
• Csomag magassága: 106 mm
• Csomag szélessége: 263 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

198 x 71 x 111 mm
• Termék tömege: 0,5 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 0,9 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors 

felhasználói útmutató, Felhasználói kézikönyv, 
Nemzetközi garancialevél

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Tápellátás
• Tartalék elem: CR2032 (tartozék)
• Elemek száma: 1
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•

Kiadás dátuma  
2014-09-25

Verzió: 7.0.11

12 NC: 8670 000 75013
EAN: 08 71258 15972 45

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Műszaki adatok
Ébresztőórás rádió iPod/iPhone-hoz
MP3 Link

http://www.philips.com

