
 

 

Philips
dockingstation til iPod/
iPhone/iPad

med Lightning-stik
til iPod/iPhone/iPad
USB-port til opladning
8 W, FM, dobbeltalarm

AJ7050D
Vågn op til fantastisk musik

med denne iPod/iPhone/iPad-dockingstation
Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad via Lightning-stik, og få en fyldig og klar lyd. Denne 
smarte clockradio indeholder en ekstra USB-port, der giver dig mulighed for at oplade en 
ekstra enhed med det samme og vækker dig i tide

Gør din lydoplevelse bedre
• Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik
• Neodymhøjttalerenhed, der leverer fyldig og klar lyd
• Samlet udgangseffekt på 8 W RMS
• FM digital indstilling med faste indstillinger

Nem at anvende
• Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone/iPad er docket
• Ekstra USB til opladning af en ekstra smartphone eller tablet
• Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt
• Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Start dagen på din måde
• Vågn op til musik fra din iPod/iPhone/iPad eller radio
• Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
• Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil



 Afspilning og opladning via Lightning

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din 
iPod/iPhone/iPad via det nye Lightning-stik! Du 
skal bare sætte den direkte i højttalerens dock 
for at afspille dine håndplukkede sange med 
fremragende lyd. Enheden oplades også under 
afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, 
at batteriet løber ud.

Neodymhøjttalerenhed
Neodymhøjttalerenhed, der leverer fyldig og 
klar lyd

8 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 
8W RMS. RMS står for Root Mean Square 
(effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed 
for lydeffekt, eller rettere den elektriske 
strøm, der overføres fra en lydforstærker til en 
højttaler, som måles i watt. Mængden af 
elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, 
og dens følsomhed er afgørende for den 
genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto 
bedre lydeffekt fra højttaleren.

FM digital indstilling med faste 
indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere 
musikmuligheder til din musiksamling på dit 
Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, 
du ønsker som fast station, og hold 
forudindstillingsknappen nede for at gemme 
frekvensen. Med gemte radiostationer kan du 
hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at 
skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Vågn op til iPod/iPhone/iPad/FM
Vågn op til den musik, du allerbedst kan lide. 
Vælg din yndlingsradiostation eller milde toner 
fra din iPod/iPhone/iPad, og gør morgenerne 
lidt anderledes. Produktet begynder at afspille 
dit valgt ved lav lydstyrke, der gradvist øges, 
indtil det når det niveau, du har valgt. Nu kan 
du kontrollere, hvordan du vågner og begynder 
på din dag – hver dag.

Automatisk synkronisering af ur

Når du tilslutter og docker, synkroniserer 
denne dockingstation automatisk uret med din 
iPod/iPhone/iPad i løbet af få sekunder. Den 
praktiske funktion gør, at du aldrig er nødt til 
at stille uret manuelt.

Ekstra USB
Ekstra USB til opladning af en ekstra 
smartphone eller tablet

Alarm på ugedage/i weekenden

Denne clockradio er designet med henblik på 
en moderne livsstil og har en dobbelt 
alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én 
alarm på hverdage og en anden i weekenden - 
eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan 
indstilles til de samme alarmtider mandag til 
søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig 
vækning mandag til fredag og vælge at sove 
længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad 
du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig 
for at rode med forskellige alarmtider hver 
eneste aften.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik 
fra bærbare enheder og computere. Du skal 
blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 
mm) på systemet fra Philips. På computere 
oprettes tilslutningen typisk fra 
hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet 
forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling 
direkte på et sæt fremragende højttalere. 
Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.
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iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad med Retina-skærm, iPad 

mini

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5

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

nano 7. generation

Audio Playback
• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone, 

Oplader iPod, Hurtigt frem/tilbage, Afspil og Pause, 
Næste/Foregående spor

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• Frekvensområde: 87,5-108 MHz
• Automatisk digital indstilling
• Faste stationer: 20
• Antenne: FM-antenne

Ur
• Type: Digital
• Tidsformat: 12t, 24t

Alarm
• Antal alarmer: 2
• Alarmkilde: Tilslut, FM-radio, Buzzer
• 24-timers alarmnulstilling
• Snooze (gentagelse af alarmen): Ja, 9 min.
• Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Komfort
• Skærmtype: LCD

• Baggrundsbelysning: Hvid
• Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol

Lyd
• Lydforbedring: Digital lydkontrol, Dynamisk 

basforstærkning
• Lydsystem: Stereo
• Udgangseffekt (RMS): 8 W
• Lydstyrke: op/ned

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 2
• Hovedhøjttaler: Bass reflex-højttalersystem

Tilslutningsmuligheder
• Lydindgang (3,5 mm)
• USB: USB 2.0 x 1

USB-opladning
• Ja
• 5 V, 2,1 A

Strøm
• Lysnet: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Strømtype: AC-indgang
• Backup-batteri: AA (medfølger ikke)
• Batterier: 2

Mål
• Produktmål (B × D × H): 263 x 163 x 135 mm
• Emballagemål (B x D x H): 319 x 227 x 185 mm
• Vægt: 1,13 kg
• Vægt inkl. emballage: 2,1 kg

Tilbehør
• Lynhåndbog
• Globalt garantibevis
•
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