
 

 

„Philips“
Laikrodis-radijas, skirtas 
„iPod“/„iPhone“

MP3 sąsaja

AJ7030D
Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ 

/ „iPhone“ skambanti muzika
Pabuskite šypsodamiesi pažadinti mėgstamo muzikinio kūrinio, sklindančio iš „iPod“ / „iPhone“ ar FM 

radijo, veikiančio „Philips“ laikrodyje-radijuje, kuris pagyvins kambarį ir praskaidrins jūsų rytmečius! Jo 

išmanioji stotelė gali būti naudojama įrenginiams įkrauti net nenuėmus jų apsauginio dėklo.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• Neodimio garsiakalbis išgauna sodrų ir aiškų garsą
• 6 W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• Automatinė laikrodžio sinchronizacija su prijungtais „iPod/iPhone“
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

Pradėkite dieną savaip
• Atsibuskite pažadinti savo „iPod“ / „iPhone“ muzikos arba radijo melodijų
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku



 Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai 
suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, 
nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net 
kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai 
prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite 
mėgautis muzika be jokių trikdžių.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį 
iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite 
mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo 
garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, 
nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 
grotuvą prie garso sistemos.

Grokite ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“! Jungtis leidžia prijungti 
nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie prijungimo 
stotelių pramogų sistemos, todėl galite klausytis 
mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Grojant 
kraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“, todėl galite 
mėgautis mėgstama muzika ir nesijaudinti, kad jūsų 
nešiojamojo grotuvo baterijos išsikraus. Prijungimo 
stotelių pramogų sistema automatiškai įkrauna jūsų 
nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.
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Ypatybės
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 50/60 Hz
•

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod mini”, „iPod“ su spalvotu 

ekranu, „iPod” (5-oji karta), „iPod Classic“, „iPod 
nano” (1-oji karta), „iPod nano” (2-oji karta), „iPod 
nano” (3-oji karta), „iPod nano” (4-oji karta), „iPod 
Touch“, „iPod touch” (2-oji karta), „iPod nano“, 
„iPod nano” (5-oji karta), „iPod nano” (6-oji karta), 
„iPod Touch“ (4-oji karta)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena
• Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz

Garso atkūrimas
• Lopšio atkūrimo režimas: „iPod“ įkrovimas, 

„iPhone“ įkrovimas

Patogumas
• Laikrodis / versija: Skaitmeninis
• Žadintuvai: 24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo, 

žadintuvas su signalu, radijo žadintuvas, kartoti 
signalą (snausti), Išsijungimo laikmatis, Dvigubas 
žadintuvo laikas, „iPod“ žadintuvas

• Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas
• Kvarcinis valdymas

Garsas
• Garso sistema: Stereo
• Išvesties galia (RMS): 2 x 3 W

/ žemyn

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2
• Neodimio magnetinė sistema

Prijungimo galimybė
• MP3-Link: 3,5 mm stereoįvesties lizdas

Matmenys
• Pakuotės tipas: „D-box“
• Pakuotės gylis: 141 mm
• Pakuotės aukštis: 106 mm
• Pakuotės plotis: 263 mm
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

198 x 71 x 111 mm
• Gaminio svoris: 0,5 kg
• Svoris su pakuote: 0,9 kg

Priedai
• Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Greito 

naudojimosi vadovas, Vartotojo vadovas, 
Tarptautinės garantijos lapas

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

Maitinimas
• Pagalbinė baterija: CR2032 (pridėta)
• Maitinimo elementų skaičius: 1
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 
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