
 

 

Philips
iPod/iPhone için Çalar 
Saatli radyo

• MP3 Link

AJ7030D
Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod 

müziğiyle başlayın
Odanızı ve sabahlarınızı aydınlatacak şık Philips Saatli radyo ile iPod/iPhone veya FM'den 
en sevdiğiniz melodilerle güne güzel başlayın! Akıllı bağlantı istasyonu, cihazlarınızı 
koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmeden şarj edebilmenizi sağlar.

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve șarj edin
• Önceden ayarlanmıș FM dijital istasyon ayarı
• Zengin ve net ses için Neodimyum hoparlör sürücüsü
• 6W RMS toplam çıkıș gücü

Kullanım kolaylığı
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
• Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eșitleme
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link
• Elektrik kesildiğinde bile zamanında uyanmanız için saat ve alarm yedeklemesi
• En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

Güne kendi tarzınızda bașlayın
• En sevdiğiniz iPod/iPhone müzikleri veya radyo istasyonu ile uyanın
• Güne keyifli bașlamak için nazik uyandırma
• Sizi ve yanınızdaki kișiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği



 iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını 
çıkarmadan yapın

Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı 
portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya 
iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile 
çalıștığından, tek yapmanız gereken iPod veya 
iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini 
gerçekten karmașıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin tașınabilir ortam 
oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses 
sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz 
müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, 
yapmanız gereken tek șey tașınabilir MP3 çalarınızı 
ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son 
derece kullanıșlıdır.

iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalın ve șarj 
edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu șarj ederken MP3 müzik 
keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde 
çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence 
sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri 
mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, 
iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken șarj ettiğinden, 
müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir 
derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine 
bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak șarj 
edilir.
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Özellikler
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma
iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod mini, Renkli ekranlı 

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

Tuner/Alım/İletim
• Radyo Bantları: FM
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• İstasyon hafızaları: 20
• Anten: FM Anteni
• Frekans aralığı: 87,5-108 MHz

Müzik Çalma
• Konsol çalma modu: iPod'un Șarj Edilmesi, iPhone 
Șarj Etme

Kullanılabilirlik
• Saat/Sürüm: Dijital
• Alarmlar: 24 saatlik alarm sıfırlama, Sesli Alarm, 

Radyo Alarmı, Alarm tekrarı (erteleme), Kapanma 
zamanlayıcısı, Çift alarmlı saat, iPod Alarm

• Ekran Geliștirmeleri: Parlaklık Kontrolü
• Kuvars kontrollü

Ses
• Ses Sistemi: Stereo
• Çıkıș gücü (RMS): 2x3W

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 2
• Neodinyum manyetik sistemi

Bağlantı
• MP3-Link: 3,5 mm stereo giriș

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• Ambalaj derinliği: 141 mm
• Ambalaj yüksekliği: 106 mm
• Ambalaj genișliği: 263 mm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 198 x 71 x 111 mm
• Ürün ağırlığı: 0,5 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,9 kg

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, 

Hızlı Kullanım Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Dünya 
Çapında Garanti belgesi

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4

Güç
• Yedek pil: CR2032 (birlikte verilir)
• Pil sayısı: 1
• Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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