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Събуждайте се с чудесна музика 

от вашия iPod/iPhone
Започвайте всеки ден както трябва - с любима музика от вашия iPod/iPhone. С вградени 

басрефлексни високоговорители, тази елегантна система за поставяне осигурява плътни, 

дълбоки баси и мощен звук. А ако предпочитате, събуждайте се с радиото или зумера с двоен 

будилник.

Обогатете своето звуково изживяване
• Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
• Цифрова настройка с настроени станции
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Обща изходна мощност 10 W RMS

Лесна употреба
• Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
• Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Едно дистанционно управление "всичко в едно" за системата и за iPod/iPhone
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие



 Двоен будилник

Аудио системата Philips позволява задаване на 
две аларми. Задайте един час за вашето 
събуждане и друг - за събуждане на човека до вас.

Дистанционно управление "всичко в 
1"

С дистанционното "всичко в едно" на Philips вече 
можете да навигирате лесно през стотиците 
песни на вашата музикална система Philips и 
вашия iPod/iPhone с едно просто натискане на 
дистанционното. С показването на информация, 
подредена по списъци, албуми, изпълнители, 
жанрове или песни, навигацията през стотиците 
файлове е едновременно бърза и лесна. Може да 
се ползва само с една ръка и гарантира уникално 
преживяване за потребителя.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с 
калъфа

Интелигентно проектираният порт за поставяне с 
пружина поема без проблем всеки iPod или 

iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, 
той работи дори когато повечето защитни 
калъфи са поставени – просто поставете вашия 
iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да 
слушате любимата си музика, без да се 
притеснявате.

Автоматична синхронизация на 
часовника

След свързване и поставяне, тази система за 
поставяне автоматично синхронизира часовника 
с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази 
удобна функция не е необходимо да задавате 
времето ръчно.

Нежно събуждане

Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на будилника. 
Обикновеният звук от будилници с 
предварително настроена сила или е прекалено 
тих, за да ви изправи на крака, или е така 
крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. 
Събудете се с избрана от вас музика, 
радиостанция или предупредителен сигнал. 
Силата на нежния тон за събуждане постепенно 
се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да 
може нежно да ви разбуди.

Събуждане със звуци от iPod/iPhone 
или радио
Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или 
мелодии от радиото
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Спецификации
Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod mini, iPod с цветен дисплей, 

iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod nano 1-во 
поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 
3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod 
nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, 
iPod touch 2-ро поколение, iPod 6-то поколение

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone, 
"Изпълнение" и "Пауза", Следваща и предишна 
песен, Бързо напред и назад, Повторение, 
Разбъркано възпроизвеждане

Удобство
• Часовник/версия: Цифров
• Аларми: 24-часово нулиране на будилника, 
Аларма със зумер, Радиобудилник, Повторение 
на алармата (дрямка), Таймер за заспиване, 
двоен будилник

Звук
• Звукова система: Стерео
• Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване
• MP3-Link: Вход 3,5 мм стерео

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

290 x 160 x 113 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, 
Ръководство за потребителя, Листовка с 
гаранция за цял свят

•
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