„Philips“
prijungimo stotelė, skirta
„iPod“ / „iPhone“

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
FM, du žadintuvo nustatymai
20 W

AJ7045D

Pabuskite nuo kokybiško garso, sklindančio iš „iPod“ / „iPhone“

naudodami šią prijungimo stotelę
Kiekvieną dieną pradėkite su mėgstama muzika iš „iPod“ ar „iPhone“, kurį galite prijungti
per „Lightning“ jungtį. Ši daili „Philips“ prijungimo stotelė su integruotais „Bass Reflex“
garsiakalbiais atkuria aiškius, sodrius žemuosius dažnius ir galingą garsą.
Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• 20W RMS bendra išvesties galia
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
Paprasta naudoti
• Universalus nuotolinio valdymo pultas, skirtas jūsų sistemai ir „iPod“ / „iPhone“ įrenginiams
• Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui
• Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“
jungtimi
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių
Pradėkite dieną savaip
• Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“ muzika per „Lightning“ jungtį
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
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Prijungimo stotelė, skirta „iPod“ / „iPhone“

su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“, FM, du žadintuvo nustatymai, 20 W

Ypatybės
Dvigubas signalas

pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo
stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas
palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki
protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Automatinio sinchronizavimo laikas
Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“
/ „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“
jungtimi

20W RMS bendra išvesties galia

FM išankstinis funkcijų nustatymas

RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso
galios matavimo vienetas arba vatais
matuojama elektros energija, perduodama iš
garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros
energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir
jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią.
Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros
energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių,
kurie paverčia elektros energiją garso energija,
neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia,
tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų
muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso
sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą
stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio
nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis.
Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią
galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo
mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną
kartą iš naujo nustatyti dažnių.

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus
žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo
laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui
pažadinti.
Universalus nuotolinio valdymo pultas

Naudodami „Philips“ universalų nuotolinio
valdymo pultą dabar galite lengvai naršyti ir po
savo „Philips“ muzikos sistemą, ir „iPod“ /
„iPhone“ įrenginius ieškodami tarp šimtų dainų
vienu paprastu nuotolinio valdymo pulto
paspaudimu. Rodoma informacija, sugrupuota
pagal atkūrimo sąrašus, albumus, atlikėjus,
žanrus arba dainas, padės greitai ir paprastai
ieškoti tarp šimtų failų. Ji leis naršyti viena ranka
ir užtikrins nepakartojamus pojūčius.

Nustatomas ekrano ryškumas
Nustatomas ekrano ryškumas leidžia nustatyti
ekraną pagal savo poreikius.
GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)

Švelnus žadinimas

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki
palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti
žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu
arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba
taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite

Leiskite ir įkraukite per „Lightning“
jungtį

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite
mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų
įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai
prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto
garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai
paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą.
Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos
kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės
garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog
perteikia geresnį garsą.

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol
kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją
„Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai
prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu
pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai
įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis
muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus
akumuliatorius.
Pabuskite su radiju arba „iPod“ /
„iPhone“
Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“
muzika per „Lightning“ jungtį
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Specifikacijos
„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone 5“

„iPod“ suderinamumas

• Suderinama su: „iPod Touch“ (5-oji karta), „iPod
nano“ (7-oji karta)

Garso atkūrimas

• Lopšio atkūrimo režimas: „iPod“ įkrovimas,
„iPhone“ įkrovimas, Groti ir sustabdyti, Kitas /
ankstesnis takelis, Greitai pirmyn ir atgal

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

•
•
•
•
•

Imtuvo diapazonas: FM
Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
Automatinis skaitmeninis nustatymas
Iš anksto nustatytos stotys: 20
Antena: FM antena

Laikrodis

• Tipas: Skaitmeninis
• Laiko formatas: 12 val., 24 val.

Žadintuvas

• Žadintuvų skaičius: 2
• Žadintuvo šaltinis: prijungimo stotelė, FM radijas,
Zirzeklis
• 24 valandų žadintuvo nustatymas iš naujo
• Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9
min.
• Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Patogumas

• Nuotolinis valdymas: Daugiafunkcinis

•
•
•
•

Ekrano tipas: LED ekranas
Fono spalva: Gintaro spalvos
Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas
Ekrano ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas

Garsas

• Garso sistema: Stereo
• Išvesties galia (RMS): 20 W
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai

• Integruoti garsiakalbiai: 2

Prijungimo galimybė
• Garso įvestis (3,5 mm)

Maitinimas

• Elektros energija: 100–240 V, 50 / 60 Hz
• Maitinimo tipas: 10 V, 1,8 A

Matmenys

• Gaminio matmenys (P x A x G): 290 x 113 x
159 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 318 x 143 x 204
mm
• Svoris: 1,5 kg
• Svoris su pakuote: 2,08 kg

Priedai

•
•
•
•

Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris
Nuotolinis valdymas
Greitos pradžios vadovas
Tarptautinės garantijos lapas

•

Išleidimo data 2014-10-29

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Versija: 2.0.4

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų
savininkų nuosavybė.

12 NC: 8670 001 02148
EAN: 08 71258 16844 19

www.philips.com

