
 

 

Philips
Rádio relógio com alarme 
para iPod/iPhone

• Ligação MP3

AJ7030D
Acorde ao som da música 

do seu iPod/iPhone
Desperte ao som das suas músicas preferidas do seu iPod/iPhone ou rádio FM com o fabuloso 
rádio relógio da Philips que irá iluminar o seu quarto - e as suas manhãs! A sua base inteligente 
permite-lhe carregar os seus dispositivos sem precisar de os remover dos estojos de protecção.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
• Sintonização digital FM com estações programadas
• Diafragma do altifalante em neodímio para um som rico e cristalino
• Potência de saída total de 6 W RMS

Fácil de utilizar
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
• Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

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



 Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base

Uma porta de ligação de mola com design inteligente 
permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod 
ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além 
disso, funciona até quando os estojos mais 
protectores estão colocados – basta ligar o iPhone 
ou iPod à base, exactamente no estado em que se 
encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem 
quaisquer confusões.

Ligação MP3

A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua 
música favorita na qualidade de som superior 
proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 
é também bastante prática, já que apenas necessita 
de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de 
áudio.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto 
carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar 
o dispositivo portátil directamente ao Sistema de 
base para entretenimento, para que possa ouvir a sua 
música favorita com som excelente. Além disso, 
também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, 
pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se 
preocupar com a duração da bateria do dispositivo 
portátil. O Sistema de base para entretenimento 
carrega automaticamente o seu dispositivo portátil 
enquanto se encontrar na base.
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Destaques
• Controlo do volume: Controlo do volume para 
Compatível com iPod
• Compatível com: iPod mini, iPod com visor a 

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

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

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, 

Carregar o iPhone

Funcionalidades
• Relógio/Versão: Digital
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador 
com Rádio, Repetir alarme (snooze), 
Temporizador, Alarme duplo, Alarme de iPod

• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 
Luminosidade

• Controlado por quartzo

Som
• Sistema de som: Estéreo
• Potência de saída (RMS): 2 x 3 W

cima/baixo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2
• Sistema de magneto de neodímio

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

Dimensões
• Tipo de 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 incl. embalagem: 0,9 kg

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Guia 

Rápido, Manual do utilizador, Folheto de garantia 
mundial

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

iPhone 4

Alimentação
• Pilha de reserva: CR2032 (incluída)
• Número de pilhas: 1
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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