
 

 

Philips
stacja dokująca do 
urządzeń iPod/iPhone

ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
Tuner FM, podwójny alarm
20 W

AJ7045D
Pobudka przy wspaniałej muzyce z urządzenia iPod/iPhone
dzięki tej stacji dokującej
Rozpoczynaj każdy dzień tak, jak lubisz — ulubioną muzyką z urządzenia iPod/iPhone ze 
złączem Lightning. Ta elegancka stacja dokująca firmy Philips z głośnikami z systemem Bass 
Reflex zapewnia głębokie, bogate brzmienie basów i potężny dźwięk.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Łatwe użytkowanie
• Wielofunkcyjny pilot do zdalnego sterowania zestawem i urządzeniami iPod/iPhone
• Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie
• Automatyczna synchronizacja czasu za pośrednictwem podstawki dokującej do urządzenia 

iPod/iPhone ze złączem Lightning
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Zacznij dzień, jak lubisz
• Wstawaj przy muzyce z radia lub urządzenia iPod/iPhone dzięki złączu Lightning
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
• Łagodne budzenie bez stresu
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce



 Podwójny alarm

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony 
w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. 
Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, 
zaś drugą — aby obudzić partnera lub 
partnerkę.

Wielofunkcyjny pilot do zdalnego 
sterowania

Dzięki wielofunkcyjnemu pilotowi zdalnego 
sterowania firmy Philips możesz teraz 
sterować zarówno zestawem muzycznym 
firmy Philips, jak i swoim odtwarzaczem iPod 
lub telefonem iPhone, oraz przeszukiwać z 
łatwością setki utworów za pomocą jednego 
przycisku. Uwzględnione na wyświetlaczu 
informacje o liście odtwarzania, albumie, 
wykonawcy, gatunku i utworze przyspieszają i 
usprawniają przeglądanie setek plików. Dzięki 
temu całą operację można przeprowadzić 
jedną ręką, co gwarantuje wyjątkową wygodę 
korzystania.

Łagodne budzenie

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo 
jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak 
okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze 
snu. My oferujemy możliwość budzenia się 
przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji 
radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu 
możesz się łagodnie rozbudzić.

Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną 
dźwięku (ang. Root Mean Square), typową 
miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu 
przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do 
głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy 
elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej 
czułość określa moc generowanego dźwięku. 
Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są 
ograniczane przez energię elektryczną, którą 
mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię 
elektryczną, którą mogą przetworzyć na 
energię akustyczną, nie powodując powstania 
zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w 
watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego 
przez głośnik.

Regulowana jasność wyświetlacza
Możliwość regulacji jasności wyświetlacza 
pozwala dostosować go do własnych potrzeb.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w 
urządzeniu przenośnym lub w komputerze, 
potrzebne jest jedno proste połączenie. 
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu 
AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. 
Komputery zazwyczaj są podłączane przez 
wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń 
można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji 
bezpośrednio przez doskonałe głośniki. 
Produkty firmy Philips po prostu zapewniają 
lepszy dźwięk.

Automatyczna synchronizacja czasu
Automatyczna synchronizacja czasu za 
pośrednictwem podstawki dokującej do 
urządzenia iPod/iPhone ze złączem Lightning

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka 
różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w 
zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że 
znajdziesz żądaną stację radiową oraz 
naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. 
Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji 
radiowych można do nich uzyskać szybki 
dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
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Zalety
Stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone
ze złączem Lightning do urządzeń iPod/iPhone, Tuner FM, podwójny alarm, 20 W
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Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 5

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch 5. generacji, iPod nano 7. 

generacji

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie odtwarzacza iPod, Ładowanie telefonu 
iPhone, Odtwarzanie/wstrzymanie, Następna/
poprzednia ścieżka, Szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM

Zegar
• Typ: Cyfrowy
• Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

Budzik
• Liczba alarmów: 2
• Źródło alarmu: Stacja dokująca, Radio FM, Sygnał 

dźwiękowy
• Dobowe kasowanie budzika
• Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
• Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Udogodnienia
• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny

• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
• Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska

Dźwięk
• System dźwięku: Stereo
• Moc wyjściowa (RMS): 20 W
• Regulator głośności: w górę/dół

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń
• Wejście audio (3,5 mm)

Moc
• Zasilanie sieciowe: 100–240 V, 50/60 Hz
• Rodzaj zasilania: 10 V, 1,8 A

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

290 x 113 x 159 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

318 x 143 x 204 mm
• Waga: 1,5 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 2,08 kg

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy
• Pilot zdalnego sterowania
• Skrócona instrukcja obsługi
• Broszura gwarancyjna (cały świat)
•
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