Philips
stasiun docking untuk iPod/
iPhone

dengan konektor Lightning
untuk iPod/iPhone
FM, alarm ganda
20W

AJ7045D

Dibangunkan oleh suara hebat dari iPod/iPhone Anda
dengan docking station ini
Awali setiap hari dengan tepat bersama musik favorit Anda dari iPod/iPhone
menggunakan konektor Lightning. Dengan speaker Bass Reflex bawaan, docking station
Philips yang keren ini menghadirkan bass yang kaya dan mendalam, serta suara dahsyat.
Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar
• Daya output total RMS 20W
• Penyelarasan digital FM dengan prasetel
• Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning
Mudah digunakan
• Kendali jarak jauh all-in-one untuk sistem dan iPod/iPhone Anda
• Kecerahan layar yang dapat diatur untuk kenyamanan melihat
• Sinkronisasi waktu otomatis via dock iPod/iPhone dengan konektor Lightning
• Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah
Awali hari dengan cara unik Anda
• Bangun dengan radio atau musik iPod/iPhone via konektor Lightning
• Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda
• Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa
• Timer tidur untuk tidur mudah diiringi musik favorit
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Kelebihan Utama
Alarm ganda

kencang sekali sehingga Anda akan melompat
terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan
dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau
alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan
meningkat secara bertahap dari bunyi rendah
yang lembut sampai sangat kencang untuk
membangunkan Anda secara perlahan.
Daya output total RMS 20W

Sistem audio Philips dilengkapi dengan dua
waktu alarm. Atur satu waktu alarm untuk
membangunkan Anda dan waktu lain untuk
membangunkan pasangan Anda.

Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat
dari keluaran headset. Saat sudah terhubung,
Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik
secara langsung pada set speaker yang
superior. Philips memberikan suara terbaik.
Sinkronisasi waktu otomatis
Sinkronisasi waktu otomatis via dock iPod/
iPhone dengan konektor Lightning
Penyelarasan digital FM dengan prasetel

Kendali jarak jauh all-in-one

Dengan kendali jarak jauh Philips all-in-one,
Anda dapat menavigasi sistem musik Philips dan
iPod/iPhone Anda melalui ratusan lagu dengan
mudah dengan sebuah sentuhan dari kendali
jarak jauh. Menampilkan informasi yang
terdaftar di daftar putar, album, artis, genre,
atau trek, navigasi menawarkan kecepatan dan
kemudahan di tengah ratusan file.
Memungkinkan pengoperasian satu tangan dan
menjamin pengalaman pengguna yang unik.
Bangun tidur dengan tenang

RMS mengacu pada Root Mean Square yang
merupakan pengukuran umum daya audio, atau
daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio
ke pengeras suara, yang diukur dalam watt.
Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras
suara dan sensitivitasnya menentukan daya
suara yang dihasilkan. Pada dasarnya, amplifier
terbatas pada energi listrik untuk memperkuat
dan mengeraskan suara dengan energi listrik
yang diubah ke energi suara, tanpa gangguan
sinyal audio. Semakin tinggi ukuran watt,
semakin baik pula daya suara yang dihasilkan
speaker.

FM Digital menawarkan pilihan musik
tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem
audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun
yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan
tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi.
Dengan stasiun radio prasetel yang dapat
disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat
stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali
menyelaraskan frekuensi secara manual.
Putar dan isi daya via Lightning

Kecerahan layar yang dapat diatur
Kecerahan layar yang dapat diatur
memungkinkan Anda mengatur layar sesuai
kebutuhan.
AUDIO-IN (3,5 mm)

Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang
tenang menggunakan volume alarm yang
meningkat bertahap. Suara alarm normal
dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat
rendah untuk membangunkan Anda atau

Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/
iPhone via konektor Lightning baru! Letakkan
perangkat langsung ke speaker untuk memutar
lagu pilihan dengan suara dahsyat. Dan
perangkat akan diisi daya selagi memutarkan
musik, Anda tidak perlu khawatir kehabisan
daya.
Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati
semua musik Anda dari perangkat dan
komputer portabel Anda. Colokkan perangkat
ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips

Bangun dengan radio atau iPod/iPhone
Bangun dengan radio atau musik iPod/iPhone
via konektor Lightning
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Spesifikasi
Kompatibilitas iPhone

• Kompatibel dengan: iPhone 5

Kompatibilitas iPod

• Kompatibel dengan: iPod touch generasi kelima,
iPod touch generasi ketujuh

Pemutaran Audio

• Mode pemutaran penyangga: Mengisi daya iPod,
Mengisi daya iPhone, Putar dan Jeda, Trek
Berikutnya dan Sebelumnya, Dipercepat dan
mundur

Tuner/Penerima/Transmisi
•
•
•
•
•

Tuner pita frekuensi: FM
Jangkauan frekuensi: 87,5-108 MHz
Penyelarasan digital otomatis
Stasiun prasetel: 20
Antena: Antena FM

Jam

Jenis layar: Tampilan LED
Warna backlight: Kuning
Penyempurnaan layar: Kontrol Kecerahan
Kecerahan layar: Tinggi/ Medium/ Rendah

Suara

• Sistem Suara: Stereo
• Daya output (RMS): 20W
• Kontrol volume: naik/turun

Pengeras suara

• Speaker terpasang: 2

Konektivitas

• Audio in (3,5mm)

Daya

• Stopkontak: 100-240V, 50/60Hz
• Jenis daya: 10V, 1,8A

Dimensi

• Jenis: Digital
• Format waktu: 12J, 24J

Alarm
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jumlah alarm: 2
Sumber alarm: Dock, Radio FM, Buzzer
Pengaturan ulang alarm 24 jam
Snooze (ulang alarm): Ya, 9 mnt
Timer tidur: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 menit

Nyaman

• Remote Control: Multi fungsi

• Dimensi produk (PxLxT): 290 x 113 x
159 milimeter
• Dimensi kemasan (PxLxT): 318 x 143 x 204 mm
• Berat: 1,5 kg
• Berat termasuk Kemasan: 2,08 kg

Aksesori
•
•
•
•

Adaptor AC/DC
Remote control
Panduan cepat
Pamflet Garansi Internasional

•
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