
 

 

Philips
Klockradio med larm, för 
iPod/iPhone

• MP3 Link

AJ7030D
Vakna till din iPod-/iPhone-musik

Upp och hoppa till favoritlåtar från din iPod/iPhone eller radio med Philips snygga 
klockradio som lyser upp rummet – och morgnarna! Med den smarta dockningsstationen 
kan du ladda dina enheter utan att ta bort deras skyddshöljen.

Berika din ljudupplevelse
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Digital FM-mottag. med förinställningar
• Neodymiumhögtalarelement för fylligt och klart ljud
• Total uteffekt på 6 W RMS

Lättanvänd
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömavbrott
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Starta dagen som du vill
• Vakna till musik eller radio från din iPod/iPhone
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider



 Docka iPod/iPhone i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som 
passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. 
Dessutom fungerar den även med de flesta slags 
fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den 
är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan 
krångel.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning 
av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också 
mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta 
din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Spela musik och ladda din iPod/iPhone

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar 
din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den 
bärbara enheten direkt till dockningssystemet för 
underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik 
med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone 
under uppspelningen så att du kan lyssna på musik 
och behöver inte oroa dig för att batteriet till den 
bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för 
underhållning laddar den bärbara enheten när den är 
dockad.
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Funktioner
• Ljudsystem: Stereo • Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Mini, iPod med färgdisplay, 

iPod 5th Generation, iPod Classic, iPod Nano 1st 
Generation, iPod Nano 2nd Generation, iPod 
Nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, 
iPod Touch, iPod touch 2nd Generation, iPod 
Nano, iPod nano 5th Generation, iPod nano 6th 
generation, iPod touch 4th generation

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn
• Frekvensomfång: 87,5-108 MHz

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, 

Laddning av iPhone

Bekvämlighet
• Klocka/version: Digital
• Larm: 24-timmars larmåterställning, Larmsignal, 

Radiolarm/radioväckning, Repeterande larm 
(insomningsfunktion), Insomningsfunktion, Dubbla 
larmtider, iPod-larm

• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
• Kvartsstyrd

Ljud

• Uteffekt (RMS): 2 x 3 W
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Magnetsystem i neodym

Anslutningar
• MP3-Link: 3,5 mm stereoingång

Mått
• Förpackningstyp: D-box
• Pakethöjd: 141 mm
• Paketbredd: 106 mm
• Paketbredd: 263 mm
• Produktens mått (B x H x D): 198 x 71 x 111 mm
• Produktvikt: 0,5 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0,9 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Snabbguide, 

Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Effekt
• Reservbatteri: CR2032 (medföljer)
• Antal batterier: 1
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