
 

 

Philips
dokkingstasjon for iPod/
iPhone

Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
FM, dobbel alarm
20 W

AJ7045D
Våkn opp til flott lyd fra iPod/iPhone

med denne dokkingstasjonen
Få en god start på dagen med favorittmusikken din fra iPod/iPhone via Lightning-
kontakten. Med innebygde bassreflekshøyttalere gir denne stilige dokkingstasjonen fra 
Philips deg fyldig, dyp bass og kraftig lyd.

En rikere lydopplevelse
• 20 W RMS total utgangseffekt
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg
• Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lett å bruke
• Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPod/iPhone
• Justerbar skjermlysstyrke for behagelig visning
• Automatisk synkronisering av tid via dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-kontakt
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Start dagen på din måte
• Våkne til radio eller iPod/iPhone-musikk via Lightning-kontakt
• Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
• Myk og behagelig oppvåkning
• Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken



 Dobbel alarm

Philips-lydsystemet leveres med to 
alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som 
vekker deg, og det andre tidspunktet for å 
vekke partneren din.

Alt-i-ett-fjernkontroll

Med Philips' alt-i-ett fjernkontroll kan du nå 
enkelt navigere i både Philips-musikksystemet 
og iPod/iPhone gjennom hundrevis av sanger 
med ett trykk på fjernkontrollen. Naviger 
raskt, men enkelt, gjennom hundrevis av filer 
ved å vise informasjon sortert etter spilleliste, 
album, artist, sjanger eller spor. Dette gjør det 
mulig å bruke én hånd, og det garanterer en 
unik brukeropplevelse.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig 
til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige 
alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er 
enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig 
høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil 
våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller 

summealarmen. Alarmvolumet for Myk 
oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk 
måte.

20 W RMS total utgangseffekt

RMS står for Root Mean Square, som er en 
vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den 
elektriske effekten som overføres fra en 
lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i 
watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til 
høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør 
hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere 
begrenses av den elektriske energien de kan 
forsterke, og høyttalere begrenses av den 
elektriske energien de kan gjøre om til 
lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo 
høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt 
kommer ut av høyttalerne.

Justerbar skjermlysstyrke
Med justerbar skjermlysstyrke kan du tilpasse 
skjermen til dine behov.

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all 
musikken fra bærbare enheter og 
datamaskiner. Det er bare å koble enheten til 
lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. 
På datamaskiner opprettes tilkoblingen 
vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart 
glede deg over hele musikksamlingen din på 

førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske 
enkelt bedre lyd.

Automatisk synkronisering av tid
Automatisk synkronisering av tid via 
dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-
kontakt

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg 
for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. 
Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk 
på og hold inne forvalgknappen for å lagre 
frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som 
kan lagres, får du raskt tilgang til 
favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter 
frekvensen manuelt hver gang.

Spill av og lad via Lightning

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/
iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare 
sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for 
å spille de utvalgte låtene dine med 
uovertruffen lydkvalitet. Den lader også 
enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke 
trenger å bekymre deg for at batteriet blir 
tomt.

Våkne til radio eller iPod/iPhone
Våkne til radio eller iPod/iPhone-musikk via 
Lightning-kontakt
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch 5. generasjon, iPod 

nano 7. generasjon

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Lader 

iPhone, Play og pause, Neste og forrige spor, 
Hurtig forover og bakover

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Frekvensområde: 87,5–108 MHz
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne

Klokke
• Type: Digital
• Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Alarm
• Antall alarmer: 2
• Alarmkilde: Dokking, FM-radio, Summealarm
• 24-timers tilbakestilling av alarm
• Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
• Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Anvendelighet
• Fjernkontroll: Flerfunksjonell

• Skjermtype: LED-display
• Bakbelysningsfarge: Gul
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
• Lysstyrke på skjermen: Høy/middels/lav

Lyd
• Lydsystem: Stereo
• Utgangseffekt (RMS): 20 W
• Volumkontroll: opp/ned

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd inn (3,5 mm)

Drift
• Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz
• Strømtype: 10 V, 1,8 A

Mål
• Produktmål (BxDxH): 290 x 113 x 159 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 318 x 143 x 204 mm
• Vekt: 1,5 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 2,08 kg

Tilbehør
• AC/DC-adapter
• Fjernkontroll
• Hurtigstart-guide
• Verdensomfattende garantihefte
•
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